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 مقدمۀ مؤلف
 

سیستان)دلتای هیرمند(،سرزمین معررف  فزرییرزی تسرر در ۀفجرو  نرف  

غر  کجفر که تمرفز سه کجفرتفغانستان فتیرتن فپاکستان رت در یک نقطه 

با هم پیفند میزند. تین منطقه که درآن آثارفبقایای دفره های میتل  تارییی 

رییی ف تجراا  تمردنیای کره در آن یاری بعرد فرتفتن تسر، تز لحاظ تطفر ترا

تز دیگری  اۀزین جده، فنیزتز تین  یر کره محرفر حماسره هرای کیرن ملری 

فمیررد تیررای  تفسررتامی  بجررمار میرفد،برررتی دری ففیررم ترراری  منطقرره کمررا  

 تهمیر رت دترتسر.

همچناناررره در دفرس تسررریمی یاررری تزنقررراط معمرررفر فزرییزکجرررفر  سیسرررتان

ر هررای رهررامی بیررض بررفده تسررر، برردفن تردیررد در فکررانفن پر فجررض نی رر

دفرتن هررای لبرر  تز تسرریم نیررز تز لحرراظ تلتاررادی فت تمرراهی پیجرررفته بررفده 

فهمانا تفتن مندی تلتارادی آن همرفتره تف ره کجرفر کجرایان ففاتحران جرر  

فغررر  رت برره آن معطررف  میدتجررته تسررر. چنانارره برره هنررفتن نمفنرره میتررفتن 

سرراندرکبیر فدیگر یاناجررایان من ملرره لجررفن کجرری کررفرفض هیامنجرری فت

 نادرجاه تفجاررت بسفی جر  تز طریق سیستان نام برد.

تیررن منطقرره تز لحرراظ ففرررر آ  بررا دتجررتن رفدیانرره هررای یرفجرران فمتعررددی 

چفن: هیرمنرد، ترغنردت ، ترنرک،فرته رفد، یاجررفد،هارفدفغیره درۀاجرته 

ظره برفده فبقایرای دترتی تلتااد زرتهتی پیجررفته فنیررفی بجرری لابر  میح

جیرها فللعه هرا فبررو فبارفهرای تز هرم فرفپاجریده فررتفتن آن ، ۀرفته زنرده 

 تین مدها میتفتندباجد.

تمررفز هرکره تز ۀرجرک  یرا لجرارۀاه فیرا تز فررته بره لارد زرنر  مسرافرر 

کیلررفمتر مجرراهده یفتهرردکرد کرره یرتبرره هررای  ۳00کنررد، در طررف  برریض تز 

ر،  ارررررر ار،رتم رفد، رتم جرررررریرهای چررررررفن: بسررررررر، درترررررر ، هزتر  رررررر

جیرستان،جیررسررررررتم، جرررررریر غلغلرررررره، للعرررررره ترلفن ترتیررررررفن، ترتکررررررف ، 

زتهرردتن،طا ، پجررافرتن، پفسررر ۀاف،للعرره نیجررک،للعه تمیرررتن، للعرره چیرر  
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برو،للع چی  دیترتن، للعه چگینی، للعره زریرن، سرفرین کریر ف للعره فرت  

رترد  جربی رت فغیره فغیره در پینرای آن بره نظرمییرفرد کره  غرد هرم بریم د

 برکنگره های حاارآنیا سپری کند.

پرففیسررر بارتفلررد ، دتنجررمند فمستجررر  نامرردتر رفسرری تز لررف  دتکتررر بلیررف 
تز  نررف  تررا فرررته تزنزدیررک مجرراهده کرررده  1۸۷۲تنگلرریک کرره سیسررتان رتدر

هیییچ نقطییه یییی درافغانسییتان ماننیید سیسییتان از هییوا وهییوس هییای  مینفیسررد: 
چشم کار میکند، خرابه متصل خرابه افتاده است. آدمی صدمه ندیده است.تا 

این خرابه ها حاکی از ادواری است که ایالت سیستان مجید وعظمیت وجیالل 
وشییکوه فییراوان داشییته اسییت. فقییط اسییتقرار یییک حکومییت مترقییی وعییادل 
میتوانیید اییین خرابییه هییا را بییه شهرسییتانها وآن خییارزار را بییه تاکسییتان هییای 

 (ای تاریخی ایران، از بارتولد، ترجمه حمزۀ سردادورجغرافی ) سرسبز مبدل سازد.

 درۀزترض تارییی تیاره بره مناسربر حامیرر ف مطالعرار یرفد در مکماهون

ترتمه نمفده ، به حاالییزی ترت ری  1۹0۵ -1۹0۳مفرد سیستان طی سا 

حاصیییلخیزی بیییی ماننییید زمیییین سیسیییتان سیسرررتان تمررراک ۀرفتررره مینفیسرررد:  

ومعیییاونین آن، ایییین ایالیییت راغنیییی تیییرین وفراوانیییی اب رودخانیییه هیرمنییید 

سرزمین ها از حییث محصیوالت زراعتیی قیرارداده اسیت. ایالیت سیسیتان بیا 

مختصر سعی وکوشش مصیرثانی خواهید گشیت، چونکیه ییک زمیانی بسییار 

ابییاد ومعموربییوده، شییهرهای پرجمعیییت داشییته وسییکنه آن غنییی وبییا ثییروت 

آبییاد ومعمییور خواهیید بییوده انیید، شییک نیسییت کییه بییاردیگر بییه همییان انییدازه 

، فار  ۳ )ری: سیستان سرزمین ماسه ها فحماسره هرا،تز تیرن للرم، وگشت.

1۲) 

، نایرر  تلسررلطنه هنررد بریتررانفی،در تفتیرر  لرررن بیسررتم،که برره تهمیررر الردکییرزن

سیاسرری فتلتاررادی سیسررتان ، تز هرررکک دیگررر تف رره زیررادتر دتجررر،  ررمن 

نطرفرتبرتز تمیردفتری ۀزترجی به حافمر تنگلیک نسربر بره آینرده سیسرتان تی

چیه بایید گفیت بیه آن آثیار بیی شیمار تیاریخی کیه فرسینگ هیا  »کررده تسرر: 

خرابیییه هیییای آن امیییروز امتیییداد داردد اگرسیسیییتان در دسیییت مردمیییان جیییدی 

وحسیییابی )مقصیییود انگلیسیییها اسیییت(قرارگیرد وآبییییاری درسیییت بشیییود، اییییا 

م آنییروز نخواهید توانسیت بیه ترقیییات ادوار گذشیته خیود برسییدد مین امییدوار

بیاید. آینیده سیسیتان بسیته بیه اتخیاذ اصیول صیحی  اداره کیردن آب هیرمنید 

اسیییت بوسییییله هبیییدرولیک)یا هاییییدروتخنیک( کیییه از تضییییع آب جلیییوگیری 
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رفد هیرمند تمرفز بطر  جما )تز حد رفدبار(  اری تسر. زیادی آ  کند.

 درنیزتر فباطی  هدر میرفد.ف ع طبیعی سیستان هم طفری تسر کره هری 

مانعی ف فد ندترد تز تیناه هیرمنرد بره زمرین هرای فسریع  نرف )زمین هرای 

منطقرره ۀررفدزره ف ترتیررفن فرفد بیایرران  ف رتمرررفد در دسررر چرر  هیرمنررد( 

سفتربجررفد فآنیررا رت آمرراده کجررر فزرا کنررد. بررا تی رراد یررک تاررف  اررحی  

فهلمرری آبیرراری در آن ررا تیررن تیالررر تسررتعدتد آنرررت دترد کرره محاررف  فرررتفتن 

 (تین تثر مففا  س.») بدهد

 

طررری  پروفیسیییر فیشیییردتنجرررمندتن دیررررین جرررناک برررن  تلمررران تحرررر ریاسرررر 

مییدی آثارفبقایای تارییی نیمرفز رت در منطقه  کده،  1۹۷۳-1۹۷1سالیای

پفسر ۀا فدجر تمیرتن، مفردمطالعه لرتردتدنرد فسررتن ام نفجرتند کره :طری 

کلترفر غنری فمردنیر مییدی نیمرفز فسرتسرسیستان تز یرک 1۵ -1۲لرفن 

لابرر  میحظرره مبنرری برسیسررتم مررنظم جررباه هررای آبیرراری فکانالیررای متعرردد ف 

فسیعی تیاه تز هیرمند بره هرسرف کجریده بفدنرد، بریفردتربرفده تسرر. طررز 

سایتمان مناز  برا تسرت اده تز یجرر یرام ف بجرا  ۀنبردی فباراربردن یجرر 

میتلرر  هنررری،  هررای بررزرت پیترره در تزمینررار سررایتمانیا، بررا تینیررک هررای

نمایرررانگر طررررز فرفض هنرررر معمررراری هنعنرررفی دفره هرررای لبررر  تزتسررریم 

 دریرتسان فسیستان میباجد.
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هریفه میانرد:کثرر تنبرفه یرتبره هرای نیمررفز رتمیترفتن  فیشر رئییس هیئیت

نتی ه تیا م فحمیر مارر فاتحانی چفن:تسراندر، چنگیزیران، تیمفرلنر ، 

سرریم دتنسررر. سررانه محرر  پررک تز فغیررره در تدفتر میتلرر  پرریض فپررک تز ت

هربررار تیریرر  جرریرها فنیرهررا فبنرردهای آ  برررتی تدتمرره حیررار فبقررای یررفد 

م بفر بفدند م ددتً به تهمار مناز  فتحدتث بندها فتایح نیرهای میرفبه 

بپردتزنررد. فقررط تز لرررن ه رردهم فهررددهم برره بعررد تسررر کرره دیگرسیسررتم مررنظم 

ی  هرای رفتن درنیرهرا فجریرها، آبیاری در منطقه برهم مییفرد فترتکم ر

درمررزترا فزمررین هررای زرتهترری فسرتزیرجرردن سرریی  هررای مرردهض بیرراری 

مردم رت چنان ها ز سرایته کره دیگرر لردرر تهمرار م ردد آن سیسرتم آبیراری 

سرررابقه رت دریرررفد ندیرررده تنرررد، بالنتی ررره حاارررلییزترین منطقررره تفغانسرررتان بررره 

 احرتی بایر فبی آ  فهل  مبد  جده تسر. 

یقار تارییی فباستان جناسری نره تنیرا بررتی رفجرن سرایتن ۀفجره یری تز تحق

تاری  آسیا کمک یفتهد نمفد، بلاه می باید تماانرار یرک طررح هارری رت 

بررررتی همررررتن فسرسررربزی م ررردد منطقررره برررا فسرررای  تینیرررک مررردرن  سررر ف 

 (۷۵ف ۷۳، ص 1، و  غرتفیای تارییی سیستان فپیجاض کند.)

باط نظر پرففیسر فیجر آلمانی متاکرجرفم تینسرر ناته یی که مییفتهم به ترت

که سیستان در سرتسر لرفن فسطی فبیافص تز لرن ه تم تا تفتیرر لررن 

چیاردهم مییدی دترتی  معیر کثیر ف جرباه هرای مرنظم آبیراری برفده ف در 

همررین دفره ه تاررد سرراله یارری تز معمررفرترین نقرراط کجفربجررمار میرفررر ف 

فتز لحرراظ غلییۀ آسیییا" " گییدامرزی یررفد، بررهتز یررر فرتفتنرری تفلیرردتر کجرراف

 جریرر یافتره بصیرۀ خراسیانهمرتن فسرسبزی فطرتفر نیلستانیایض بره  

 بفد.

چناناه میدتنیم در جر  بطفر هام ف در سرزمین هرای تیررتن ف تفغانسرتان ف 

یاری تز پرر تهمیرر تررین  ،آسیای میانه بطفر یاص، آ  فآبیراری مارنفهی

ن  فتمررع تسررر . هررر فلترری کرره جررباه هررای مسررای  تحتمرراهی ف تلتاررادی تیرر

، مردمران نردآبیاری برتثر ه فم های فیرتنگر اردمه دیرده ف تز میران رفتره ت

محرر  مستاارر  جررده ف م بررفر برره تررری یانرره ف محرر  زنرردۀی یررفد جررده تنررد. 

لن  درلررن چیرراردهم بدبیتانره سیسررتان نیرز در تثررر یرفرض یانمانسررفزتیمفر

ای آبیاری ف بندهای آ  که بررفدیانه ف تیری  بیرحمانه جباه ه م(1۳۸۳)
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هیرمند لرتردتجر ، آن رت به فیرتنه مفحجی مبد  کرد. ف تین فیرتنی جباه 

 انجررینان تیمررفر نیررز تارررتر جررد فبالنتی رره یارری تز  سهررای آبیرراری در دفر

ف یررت  فیررت   ترین ف ثرفتمندترین مناطق کجرفر تز همررتن تفترادمعمفر

 .ترجد 

برا ف رفد تیریر  جرباه هرای آبیراری بفسریله دهنرد کره ۀرفتهی میمحلری بع امن

تیمرفر ف انجررینانض، مررردم دسررر تز ترریض برررتی تز سرررۀرفتن رفنررق پارینرره 

مرزترا ف فتحردتث  تهمار م دد بنردها فکجریدن نیرهرا به ف نگرفتند دیارجان 

للعره فرت  باغیا پردتیتند ف با تهمار للعه هزتربرو )معرف  به چی  بررو( ف

تز تمنیر جیرکیا  سیستان رت دفباره معمفر سایتند  که غیره فللعه ترلفن ف

 جده بفد. ت تماهی فتلتاادی هالی بریفردتر 

آنیا تز ندتد یاندتن  که برتی تیناه نجان دتده باجندسیستان بریی تز ملافی 

فتلعرراً نمفنرره بررفده  تنررد، دسررر برره تهمررالی میزدنررد کرره کیررانی بررزرت فتررارییی 

ی کیرانی )معاارر یرک سرلطان محمرفد برن ملرک یحتسر. چناناه در هیرد ملر

( تکثریرر مرردم  تز یرک در تفتی  لرن جرانزدهم مرییدیجاه تسمعی  ا فی  

بیارررفص لجرررر برررا می  امعررره بریرررفردتر بفدنرررد ف  نرررفا بیمررره ت تمررراهی 

( ف سادتر ف مجای  تمفر کجافرزیملفی ف تمیرتن ف پادترتن ) سا ر چفن:

 »تن ف غیره تز حافمر نان  رتتبره دتجرتند : ف نقیبان ف سپاهسا ر ف ل ار 

نان و تا یک نان هر کس وظیفه )استحقاق( داشیت  اعلی سه نان ،اوسط دو 

از سر کار خاصه ) دارایی شخصی (  ، هنگام عروسی و یا ماتم داری مردم 

سیسییتان بجییای دیگییر  ملییک داده میشیید و حقییوق آنهییایی را کییه پیینج سییال از 

و  ، از آرد و روغن گرفته تا لبیاس سینجش میگردیید  رفته و باز آمده بودند

  1«.برای شان داده میشد

تن تایرررر فتررراز تفزباررران در دفرمگررررتین تمنیرررر فرفض حافمرررر دتری، 

به سیستان برهم یفرد  ف با  ربار ا فی جیزتۀان  تهزتم سپک جیبانی ف

ی  ر نتفتنسر کمر رتسر کند فرفنق پارینه رت تز سر ۀیرد.  نادرتفجاردیگر

                                                 
1

 94ص  ملک شاه حسین کیانی، احیاء الملوک درتاریخ سیستان، - 
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هررای سرریار دسررر دردسررر بادهررای ل ررام ۀسررییته طبیعررر دتده فم رراری آ  

 فآبیاری فدهاده ها رت چفن ک ن س ید زیر پفجض یفدۀرفته تسر.

تمرررفز هرکرره  تز فرررته تررا نیمرررفز یررا تز لجررارۀاه تز کرتنرره هررای هیرمنررد تررا 

زرن  مرکز ف یرر نیمررفز فیرا تز دمرتم ترا زرنر  مسرافرر کنرد، در طرف  

یلفمتر مجاهده یفتهد کرد که یرتبه های حیرر آفری یاری بعرد تز سیاد ک

دیگری تفتاده فتا ۀلف در زیر ماسه ها ف ری  های رفتن غر  تنرد کره  غرد 

هم بیم دترد جبی رت برکنگره حاار آنیا سپری کند. تین تثار فبقایای فرتفتن 

 تند. تارییی در سیستان بیانگر غنا فثرفر سرجار سیستان در باستان زمان

**** 

در لندهار بعد تز مرت نادرتفجار تأسیک دفلر معاار تفغانستان 

مییدی، نقطه هط ی در تاری  سیاسی  1۷۴۷تفسط تحمد جاه تبدتلی در 

بجمار می رفد. درسر تز همین تاری  تسر که سیستان نیز فترد  ماکجفر

ی در مرحله  دیدی تز تاری  سیاسی یفد می ۀردد ف به للمرف تحمدجاه درتن

 سا  بعد  ینقطع  زف للمرف تفغانستان بالی می ماند. 1۲0می تید ف تا 

( تف اا فتحفت  ت تماهی فسیاسی 1۹0۷-1۸۳۷طی سالیای)

فنظامی سیستان طفری کس  تهمیر نمفد که نه تنیا تف ه کجفرهای 

،  بخشی از ۱9بلکه درسالهای نیمه دوم قرن همسایه رت بیفد  ل  کرد، 

های بزرگ اروپائی بشمار می آمد واین  می تواند مرحله بازی بزرگ قدرت

 جدیدی در تاریخ سیاسی منطقه بشمار برود.

تز نظر رفسیا پیجرفی فتار   1۹م مفن بازی بزرت درلرن 

سرزمینیای بیجتربیاطر رسیدن به هند فدسر یابی برثرفتیای تفسانفی آن 

سرحدتر بفد،فتیض تنگلیک تز پیجرفی بسفی آسیای میانه ، ح ظ 

هندفستان تز یطر رفک ها بفد. مرکز کجض ف اابو هردف تمپرتتفری، 

 تفغانستان بفد. 

پک تز   1۸۵۷ف 1۸۳۷سالیای برهرتر در ناکام حمله دفتیرتن بعد تز

 .تز هرتر هق  کجید ،رفبرفۀردیدمردم هرتر جدید مقافمر آن که با 

دسر رفسیا  ف هرتر رت به منزله درفتزه هندفستان می پندتجر که تنگلیک

 زیرس یاری تجغا  می دید، با دیی  تین حمیر طرح فتطبیق رت در

هم تیرتن  هرتر نمفد فمحاارس تری ،تیرتن رت تیدید به دریلی  فارک
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که به  رساند،بدر پاریک به تم ا رت  معاهده تی  با تنگلیک م بفرجد 

 ،. تیرتن پک تز هق  نجینی تز هرتر(1۸۵۷)معاهده پاریک مجیفرۀجر

ف بریى تز رؤساى مح  رت چه تز رته دتد رت مفرد تف ه لرتر سیستان

درتین هنگام هلییان تطمیع ف چه تز طریق تیفی  متمای  به یفد سایر.  

 یسربندی یگانه فترث متارفار محمد ر ا یان سربندی بفد ف رؤسا

دیگر هاجم یان جیرکی ، دفسر محمدیان نارفمی ف تبرتهیم یان سن رتنی 

هلى یان سربندى در نماینده بزرت هجایر یفد درسیستان  بفدند. هر یک 

به تیرتن دهفر جد ف چند ماه بعد با دیتربیرتم میرزت،پسر  1۸۵۷پایان سا 

دفم هباک میرزت،برتدر محمدجاه لا ار تزدفتو کرده به سیستان هفدر 

 نمفد، فلى پن  ماه تز فرفد تف به سیستان نگاجته بفد که تفسط برتدر زتدس

یفد تاو محمدیان  درلارسه کفهه کجته جد. تاو محمد بر اى همفیض 

ً تبرتهیم یان بلفچ رت که در  یان آباد سانى دتجر ،به  تایه زد ف  متعالبا

 تیلیه  یان آباد تیدید کرد.

لطعار لجفن تیرتن تحر فرماندهی مظ رتلدفله حاکم  1۸۶۶درسا    

کرمان به حاکم نیز تز آمدن کرمان به سیستان فرستاده جدند. تاو محمد 

سیستان تست اده نمفده تفسط لجفن تیرتنی، تبرتهیم یان بلفچ رت تز  یان آباد 

تز آن پک تبرتهیم یان در للعو چیانسفر مسان ۀزید فن فا  بیرفن کرد.

یفد رت در جر  تا کده فیاجرفد بسط دتد ف درجما  تا  ض ف  فین که در 

  تفسعه دتد.تیف  اال  محمدیان ساکزی بفد،

میرهلم یان یزیمه هر ، تمیرلاین به بیانه تادی   1۸۶۷در سا 

آزتدیان )تفغان( که به لاینار حمله کرده بفد، در رأک لجفنی فترد سیستان 

فچیاربر ک رت تجغا  نادهلی فللعه فت   ۀردید فنقاط میم سیستان چفن:

رسر تار  نمفد. تین زمانی تسر که تمیر جیرهلییان با برتدرتن یفد ب

 کاب  دچار  ن  دتیلی بفد فتیرتن تزتین  ن   دتیلی تست اده دلیفته کرد. 

م( 1۸۶۸پک تز آناه تمیرجیرهلییان به تیر کاب   لفک کرد)

، فلی تنگلیک ها مانع   تز چن  تیرتن یارو کندتامیم ۀرفر سیستان رت 

. در  در میان ۀاتجتندرت پاریک  1۸۵۷جدند ف پای حامیر بر طبق معاهده 

تثر تین حامیر سیستان بدف لسمر جد، آن بیض که سرسبز تر ف آبادتر ف 

به تیرتن دتده جد ف آن لسمر که « سیستان تالی»پر  معیر تر بفد به تسم 

م (. ۀفلد 1۸۷۲بایرتر ف کم  معیر تر بفد سیم تفغانستان لرتر ۀرفر )
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باید صریحاً »سمید در پایان رأی حامیر یفد تین  مله رت نیز هیفه کرد: 

دانست که به هیچ گونه کار و پروژه ای بدو طرف رودخانه هیرمند مبادرت 

 «نشود که مقدار آب را از اندازه احتیاج طرف مقابل تقلیل دهند.

کیلفمتر در دتی   1۲00تز تین تاری  به بعد رفدیانه هیرمند که  

فهک تا کجفر ریان دترد، پایض رت تز سفیه ملی فرتتر نیاد ف تز بند ک

ً پن اه کیلفمتر بحیث سرحد مجتری میان تیرتن  سییسر در فااله تقریبا

 فتفغانستان باهث  تیتی  ف نزتهیای بعدی ۀردید .

ۀرچه تین حامیر جدیدتً مفرد تهترتض دفلر تفغانستان لرتر ۀرفر 

فلی  ریان تمر بعدتً نجان دتد که تیالر سیستان برتی همیجه بدف لسمر بالی 

یرتن تز آ  رفدیانه هیرمند رسما مستحق جنایته جفد. مقافد بماند ف ت

 تنگلیک ها تز تین کار دف چیز بفد:

دسر یافتن به سیستان تالی که برتی ح ظ سرحدتر هندفستان  -اول 

 تز یطر تحتمالی رفسیا مفرد نیاز جدید حافمر هند بفد.

تلبته تا تی اد دجمنی ف تیتی  دتیمی بین تیرتن ف تفغانستان که  -دوم 

 حدی با تین مقافد آیری مففق هم جدند.

م تا سفتبق مف فا رت که هر  ا به ه بفدسالیا لب  در ادد بر آمدمن 

ف بافرر یک  نمافرر ناتمام ف نا تامی  به نظر مییفرد،  مع آفری ک

سرګذشت سیستان ورود »بنام تثر مستق  فم مفهه یی تز حقایق تارییی

ف هیله باین مسمله  مطالعه لف چجم ته   در «۱9۷3تا  ۱۷۴۷از هیرمند

ملی بگاترم تا با مطالعه آن برفح مف فا ف منجاء آن همه بدبیتی های که 

ۀریبان ۀیر تین سرزمین تسر کامی تطیا حاا  ۀردد، ف رته چاره آن 

بعد تز نجر مقا ر دتکترسد هبدهللا کاظم فدسترسی به مطال   ست ف جفد. 

سیستان، سرزمین ماسه ها »که به حیث  لد چیارمتازه تر، برآن کتابم 

هجتاد لرن بیستم تز سفی تکادمی هلفم به چا  رسیده  هدر ده« فحماسه ها

آنرت بحیث  لد سفم   تفزفدم ف برآنفا   دید ندبفد، ت دید نظرکردم ف چ

نسیه کنفنی کاملتر تز نسیه چاپی  . به نظرم رفتمۀتاری  سیستان بحسا  

 م تفغانستان باجد.تکادمی هلف 1۹۹0

 کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی

 20۱۷اپریل/شهرګوتنبرګ سویدن،
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 اولفصل 

 

 سیستان ازعهد احمدشاه ابدالی 

 رئیس جمهورداودخانتا سقوط 

 م(۱۷۴۷-۱9۷۸)

 

 وطن اصلی کیانیان:  سینکیا

ک بنابر رفتیار ماهبی زرتجتیان ف دتستانیای کین حماسی سلطنر کیانیان پ

تز کییسرررف مسررتقیماً برره سیسررتان تعلررق ۀرفترره ف تین ررا فطررن تاررلی کیانیرران 

 جنایته جده تسر .

مندرو تسر کره کیانسری در  رایی تسرر کره آن را  ۷بندهض فقره ۲1در فا  

تز کتررا  فررف  تلرراکر فقررره پررن م  1۳منررز  یانرردتن کیررانی تسررر ف در فارر  

 1تاری  جده که دریای کیانسی در سیستان تسر. 

ستا)كتا  مقردک زرتجرتیان(  نیرز سیسرتان فطرن یانردتن کیرانی جرنایته در تف

 زمیادیجر تینطفر آمده:۶۶جده چناناه در کرده نیم فقره 

                                                 
۱

 . 22۱ص ، 2ج  ،پشتها ،ورا داود- 
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فرکیانی از آن کسی است که شهریاری خود را در آنجائی که رودهیرمنید » 

 1.«دریاچه کیانسی )هامون ( را تشکیل می دهد برانگیزد

( آمرده كره : هفجریدر )نیسرتین  ۲فقررس ۷همچنان در زنرد بیمرن یجرر )فار  

مفهفد زرتجتي ( در كنرار دریاچره فررزدتن متفلرد یفتهرد جرد. ف بعرد هریفه 

 جده   بریي ۀفیند كه تز كنار زره كیانسیه ، متفلد یفتهد جد.

كیانسیي در جیایي اسیت كیه » ( مندرو تسر كره: ۷فقرس۲1در بندهض )فا  

فقررس پرن  بنردهض تارری   1۳ا  ف در ف«  آنجا منزل خاندان كیاني است .

 ۲جده كه دریاي كیانسي در سیستان تسر .

چناناه میحظه می جفد در تین ا ارتحتاً سلطنر سلسله کیانی ترتده جرده ف 

سیستان ف یا پیرتمرفن دریاچره هرامفن فطرن تارلی یانردتن کیرانی معرین جرده 

 تسر .

ان آریامی تستند که بنابرین تردیدی نیسر که کیانیان تز  مله لدیمترین باجندۀ

در نیستین مرحله میا رر آریامییا تز جما  به  نف  در حرفزه دلترای رفد 

هیرمند) سیستان( متمان جده تند ف درتین ا جالفده مدنیر فسلطنر ف زندۀی 

جیر نجینی رت بنیاد ۀاتجته تند ف تز تین ا سرتسرر تفغانسرتان فتیررتن رت تدتره 

امه، فلر  جررح جرأن ف جرفکر سرلطنر میارده تند فبیض همده کترا  جراهن

 کیانیان جده تسر. 

بنرابر جراهنامه، سیسرتان محر  نجرف فنمرای لیرمانرانی »بگ تو پرسی سایاک،

تسر که طرفدتر سریطین کیرانی فیاری تز هفتمر  میرم  لرفک آنیرا بره تیرر 

تسرر کره پیلرفتن « رستم»سلطنر بفده تند. یای تز د فرتن معرف  سیستان

ی تسررر فتیرن تیررام نیزمثر  هررزترتن سرا  لبرر  رجررادر دتسرتان حماسرری فردفسر

 «۳فج اهر فی  ر  تلمث  می باجد.

                                                 
۱

 . 243ص  ،ایضاد - 
2

 همانجا. - 
3

 3۱فصل  ،۱336وري نن یترجمه حس ،ده هزار میل در ایران، رسي سایكس پ - 



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        21 

تز رفتیررار کیررن ملرری چررفن جرراهنامه فۀرجاسرر  نامرره فدیگررر رفتیررار کترر  

پادجاه سیستان رت بزنی ۀرفر. تین  کفرن پیلفی برمی آید، که  مجید دیتر

بعرد نریمران،  دیتر پسری آفرد مفسفم به تثرط، تز تف ۀرجاسر  بردنیا آمرد ف

بعد سام فبعد زت  که پدر رستم تسر. سام رت پادجاه با ستحقا  سیسرتان مری 

نامند کره منرفچیر جریریار تیررتن تف رت فرمرانرفتی سیسرتان فکابر  نمرفد فترا 

 جما  رفد سند در تیتیار تف لرتر دتد.

معرف  تسر که سیستان میدتن  ن  های کییسرف ف تفرتسیا  برفده تسرر، 

به آن ا لجارکجی نمفد، پک تز آن  آار برزین تز نفتدس رستم آن ا بعد بیمن 

 رت بدسر آفرد.

در دفره تسرریمی، تمررام ف یررا لرررین برره تمررام جرراهان ف تمرتمرری کرره درسیسررتان 

حافمر کرده تند، یرفد رت بره یانردتن معررف  کیرانی منسرف  کررده ف یرا تز 

،تا نیمرره لرررن تهقررا  ارر اریان )کیررانی ت ارر  ( دتنسررته تنررد. فدریررک  ملرره

نزدهم مییدی سلطنر یا حافمر سیستان با فل ه هرا در دسرر همرین یانردتن 

 بفده تسر.

قق فتدمحمرردی یمررک سیسررتانی، نفیسررنده فجرراهر  تر منررد سیسررتان، در ومح

تالی  « یفجیدی 1۳۳0بیمن  1۹سیستان فرفیدتد » تثری  که تحر هنفتن 

تان، تز لیرام یعقرف  سررزمین سیسر»کرده تسر،در مقدمو تثریفیض مینفیسرد:

لیث تا زمان سلطنر محمدجاه لا ار)نیمو لرن  نزدهم( همفتره با تستثناهایی 

تنرردی زیرفرمرران یانرردتنی بررفده کرره تف د فتح رراد یانرردتن ارر اریان بررفده، برره 

 ملفی نیمرفز یا جاهان سیستان جیرر دتجته تند.

ر سلسررله محمرردی مرری تفزتیررد کرره:تین تف رری  رت درتین ررا فت رر  میرردتنم کرره د

خ ۴0۸ /۴۲1تنسرررا  تیرررن ملرررفی، ترررا تبفتل  ررر  نارررر برررن تحمرررد) لفک 

م(هی  تن ارا  فتنقطراهی ف رفد 10۷۲خ /۴۵1 / ۴۶۵م. درۀاجته 10۳0/

ندترد، تما میان تین ملک فآیرین بازماندس ا اریان نیسرتین، فاارلو زمرانی 

م ترا 100۲خ/۳۸1 ، ۳۹۳ساله تی )تز برتفتادن یل  بن تحمد در سرا   ۲۸

م( ف رفد دترد کره در  10۳0خ/۴0۸ /۴۲1مدن تبفتل    نار بن تحمردبرآ
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آن فااررله نررامی تز ارر اریان حامرررتن برسیسررتان برره چجررم نمرری یررفرد. تیررن 

مساله باهث جرده تسرر ترا بررتی کسرانی کره تحتیراط بیجرتری میاننرد، تنتسرا  

 ملفی نیمرفز  به ا اریان مفرد تردید لرترۀیرد.

ی درتراری  محلری فملری فحتری تسریمی سرجرناک کیانیان سیستان به تندتزه ت

تنررد کرره هرۀفنرره تف رریحی در بررارس آنیررا تز مقفلررو تف رری  فت ررحار تسررر. 

همینقدر فبه تیتاار تجاره کنیم که اکر تحفت  ملفی تیرن یانردتن، درتراری  

کین سیسرتان فتحیراء تلملرفی ملرک جراه حسرین کیرانی فتراری  منظرفم جر ر  

 . تیر، به ت ای  آمده تسر.تلملفی فکتا  سیستان  ی. پی

هررریفه بررررتین، درترررفتری  ملررری فتسررریمی هرررم، بررره مناسررربر تزتیرررن یانررردتن 

فحامرتنرران آن یرراد جررده کرره تز آن ملرره تسررر:تاری  طبررری، ترراری  مسررعفدی 

بییقی، زین ت یبارۀردیزی،کام  تبن تثیر، رتحة تلادفر، طبقار ناارری، 

غررازتنی، ظ رنامررو جررامی،  مطلررع تلسررعدین،  ررامع تلتررفتری ، ترراری  مبرراری

ظ رنامو یزدی، زبد  تلتفتری  حرافظ تبررف، منتیر  تلترفتری  نطنرزی، م مر  

فارریحی، ترراری  تل رری، زبررد  تلتررفتری  مسررتففی، تحسررن تلتررفتری ، هررالم آرتی 

هباسری، ییارة تلسریر، لارص تلیالانی،دسرتفر جرریریارتن،مرآر فتردتر، 

مدجررراهی، م مرررع تلترررفتری   یانگجرررای نرررادری، هرررالم آرتی نادری،تررراری  تح

 مرهجی،  تاری  حبی  تلسیر ، رف ة تلا ا  فغیره.

جررعرتی بزرۀرری چررفن رفدکرری سررمرلندی فبرردیع تلزمرران همرردتنی فتبفناررر 

فرتهی هم جاهانی تز تین یاندتن رت در سررفده هرای پارسری فهربری یرفیض 

 1«ستفده تند.

ی ف تز هرق( ترا دفرتن سرامانی ف غزنرف۲۴۴تز ظیفر یعقف  لیث ار اری )

دفره سرل فلی تررا دفره مغرف  فهیررد تیمررفری ف پرک تز آن درهیررد ارر في ، 

سیستان بطفر کلی در تیف  تین یاندتن لرتر دتجر. ف آیرین مرد مقتدر تین 

یانرردتن در ربررع تف  لرررن هررددهم درهیررد نادرتفجررار، ملررک محمررفد کیررانی 

ی جرراه بررفد.تف نرره تنیررا سیسررتان رت درتیتیررار دتجررر ، بلارره هنگررام لجررفن کجرر

                                                 
۱

 25خورشیدی،ص  ۱330بهمن  ۱9جواد محمدی سکائی سیستانی،سیستان ورویداد - 
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محمفدهررررفتای برررره تارررر یان فتاررررر  آن جرررریر، یرتسرررران رت نیز ررررمیمه 

للمرفیفد سایر ف درمجید بنام یفدساه  ر  کرد ف تا ی برسرم کیانیران 

(دفلررر تف 1۷۲۷لرررن لبرر  تز یررفد برسرۀاتجررر، فلرری پررن  سررا  بعررد ) ۳0

بفسرریله نررادرللی تفجارسررقفط کرررد ف سررپک تفسررط تسررماهی  یزیمرره برره لترر  

 . 1رسید

ر سرپرسرری سررایاک، ملررک محمررفد سیسررتانی آیرررین مرررد مقترردر تیررن برره نظرر

سلسله بجرمار میممرد کره در نیمره تف  لررن هرددهم مرییدی حرین لجرار کجری 

هفتایان بر تا یان تف نه تنیا در سیستان حام میرتند، بلاه مجید ف لسمتی 

 ۲تز یرتسان رت نیز تحر سلطه تض در آفرد.

 اربه رهبرری  ملرفی کیرانی ) فرت  هلییران آیرین لیام سیستان بر د نادرتفج

کیانی فلط علی یران کیرانی( بررتدر یرا برردرزتده ملرک محمرفد ف میرکفچرک 

مییدی به فلفا پیفسر که تا دفسا  به تجترتی 1۷۴۶یان سربندی درسا  

تفده های فسیع دهقانان فمیافااً کیانیان تز تربا  ۀرفته تا رهیر بطرف  

 .۳تن امید

یسررتان در هیرد سرریطین ارر فی در دسرر ملررک هررای در هرحرا  حافمررر س

 کیانی بفده فآنیا هم مدهی بفدند که نسبر جان به سیطین کیانی میرسد. 

نادر تفجار با فطن ف فطندترتن ملک محمفد کیانی رفتاری برک یجرن بعمر  

آفرد. مررردم رت بسرریار کجررر ف یرتبرری فرررتفتن تن ررام دتد، بررا آنیررم مقافمررر ف 

تان در برتبرر لجرفن نرادر جراه تفجرار ترا هنرفز تفسرانه رجادر های مردم سیس

فتر بررر سررر زبرران مررردم آن سررامان مرری ۀررردد. نررادر همچنانارره زمررانی ف لرری 

 نعمتض رت بقت  آفرده بفد سرتن ام یفدض نیز به همان سرنفجر دچار جد. 

                                                 
۱

، 3۵۶، ص 2ج  ، سایکس ، تاریخ ایران ، ۶۴2، ص 2دکتر مهدی بهار، میراث خوار استعمار ،ج  -

  ۴3۷الفنستون، افغانان، ص 
2

 . 69فصل  ،2ج  ،ی سایکسسرپرس  ،رانتاریخ ای - 
3

  2۱0 -۶۴دولت نادرشاه افشار، تالیف خانم اشرافیان وخانم ارونووا، ص  -
3

، مجله آریانا، شماره هشتم، مقاله سیستان صدسال پیش ۴3۸الفنستون، افغانان، ترجمه فکرت،ص  -

 بقلم نبی کهزاد 
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 احمدشاه درانی:  به قلمروسیستان در آمدن 

حمردیان تبردتلى بره فارر تاسریک بعد تز لت  نرادر تفجاردریبفجران یرتسران، ت

دفلررر تفغانسررتان تفترراد ف پررک تز آنارره درلنرردهار برره پادجرراهی  برۀزیررده جررد 

بمنظفر تفسعه للمررف تفغرانى دسرر بره لجارکجری زد ف در تفتیرر (،1۷4۷)

همران سرا  در رأک نیرفهراى تفغرانى رهسرپار هندفسرتان ۀردیرد، تمرا لبر  تز 

چازتمررى مامفریررر دتد تررا برره حرکررر برره  انرر  هنررد برره میربریفردتریرران ت

سیستان برفد ف بزرۀان ف یفتنین آن ا رت به تطاهر تز دفلر تفغانى دهرفر 

نماید. میربریفردتر یان برطبق دستفر پادجاه درتنى فترد سیستان جرد ف برا 

تدبیرتفتنسر همبستگى ملک سلیمان کیانی  رت با دفلر تحمدجاه درتنى  لر  

 کند. 

 ملک سلیمان کیانی :

تز تحمدجرراه رین کررار برررتى تسررتحاام همبسررتگى ف حمایررر ملررک سررلیمان بیترر 

کیرانی ملرک سرلیمان تین بفد که دیترر اچازتمی  ه نظر بریفردتریانبدرتنی 

رت برتى تحمدجاه بزنرى یفتسرتگارى کنرد ف تز تیرن طریرق رجرته مرؤدر لرایم 

ملک سلیمان کیانی با کما  یفجرفلتى تیرن فارلر ف یفیجرافندى رت فنماید. 

بره  کیرانی ملک سلیمانسیستان بریاسر م( ببعد 1۷۴۷یرفر. تز تین تاری )پا

  1 فبا لدم فدرهم تحمدجاه رت یارى رسانید. تطاهر تز تحمدجاه تبدتلی درتمد

 ررارو پیتررر، تیررر، میگفیررد:ملک سررلیمان پررک تز تابعیررر تز جرراه درتنررى بررا 

ربسرر نیرفهاى تحر فرمان یفد به یارى میر بریرفر دتریران تچازتمرى کم

ف برتى تسییرکرمان حرکر کرد، فلى تین نیرفها هنفز در کرمان کارى تز 

سررکردۀان طای رو یعنری پیض نبرده بفدند که مطلع جدند رلباى ملرک سرلیمان 

سربندى سیستان در غیا  ملک سرلیمان فتنره ف آجرف  بررته تندتیتره ف  نر  

بره مقارد  دتیلى در سیستان برفز کرده تسر ، لیات ملرک سرلیمان بردفن نیر 

به سیستان باز ۀجر. ملک سلیمان بعد تز بازۀجرر بره سیسرتان ترا مردر چنرد 
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سا  برتى تثبیر مفلعیر ف تستحاام تلتدتر یفیض با مجایر زیادى رفبرف 

بفد، زیرت سرتسر سیستان با طغیان فنا آرتمي هایی همرته بفد، فلى با یره 

   1 مففق به برلرترى سیطره ف تلتدتر یفد ۀردید.

مؤل  تاری  تحمدجاهی محمفدتلحسینی میگفید: بعرد تز آناره تحمدجراه مجرید 

در مجررافی ملررک » م( برره تحمدجرراه یاطرنجرران جررد کرره1۷۵0رت فررت  نمررفد )

سلیمان کیانی که تز نس  سیطین کیان تسر، دیتری تسر  به حلیو هارمر 

 آرتسته ف به زیفر ه ر پیرتسته که لیالرر سررتد  سرلطنر رت دترد. تحمدجراه

مفظ  کرد ترا بره سیسرتان رفتره آن دردتنرو  آفردن تف،محمفد یان رت  برتی 

تردبیر ب را آفرد ف بعرد بره  فایره رت بیافرد، محمفد یان تین کار رت به حسرن

  ۲ «لر آلاسی )فزیردربار( ترتقا یافر.رتبو ل

تستنباط میجفد که مسالو یفیجافندی « آفردن» در رفتیر فف  تلاکر تز ل ظ

بعد تز فرت   1۷۵0با تحمدجاه لبیً افرر ۀرفته بفد ف درسا   ملک سلیمان

مجید تحمدجاه درتنی دستفر آفردن دیتر ملک سلیمان کیانی رت اادر کرده 

 تسر.

ۀفلد سرمید، برر تسراک تسرناد ف مردتری رسرمی ف تحقیقرار ترارییی در مرفرد 

رت سلیمان کیانی تحر تفتمر تحمد جاه درتنی سیستان ملک سیستان مینفیسد: 

تدتره مرری کرررد. مالیررار برره همررا  تف مرری پردتیررر ف  در  نرر  هررا لجررفن برره 

کماض می فرستاد. تین جیص دیترض رت به تحمد جاه درتنی بزنی دتده بفد 

ه ری لمری تدتره سیستان سپرده باف بفد. بعد تز  11۸۷تا 11۶0ف تز سا  

ان یسرتان رت بره ناارریمرت تحمد جاه درتنری، تیمفرجراه درتنری حافمرر س

ه رری حافمرر  1۲0۷ترا 11۸۷دتد. تین جیص تز سرا   ینکیاپسرسلیمان 

-1۸01)سیستان رت دتجر. در دفره تف ده  تیمفر جاه در زمان جراه محمرفد

 ۳بیرتم یان کیانی حافمر سیستان رت تدتره می کرد. (1۸1۸
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نفیسندس سیستانی، رمیک تلاتکرین مینفیسدکه،نا تمنى تیاه با فرفد بلفچیا در 

به سیستان رفنما جده برفد، ملرک بیررتم رت فتدتجرر ترا رفتبرط  1۹لرن  آغاز

یفد رت با مدهیان سلطنر درتفغانستان مستحام سازد ف به یک فالر لفمى 

متفس  جفد. هنگامى کره تف دیترر یرفد رت بره همسررى جراهزتده کرامرتن در 

بره آفرد، نفهى رتبطو  سیاسى بین رهبرتن تفغان ف سیستان پدید آمد ف جراید 

،  1۸1۸در یاطر تین رتبطه بفد که هنگرام حملره محمدجراه لا رار بره هررتر

ملررک بیرررتم همرررته بررا نیرفهررای سیسررتانى  برره پجررتى بررانى حامرررتن هرررتر 

بریاسته بفد.هیفتاً  در  ن  کرافر للعره ) برین تربرر حیدریره ف ۀنابراد( کره 

یرز ملرک م  تت را  تفتراد، ن1۸01۸میان نیرفهاى تیرتن ف فزیر فرت  یران در 

 .1بیرتم یان به مدد فزیر فت  یان جتافته بفد

مرییدی کره تحمدجراه درتنری  1۷۵1مؤل  تاری  تحمدجاهی مینفیسد، درسا  

بقاررد فررت  یرتسرران تزلنرردهار حرکررر نمررفد، تزفرررته تردفمرری بسررر کردۀرری 

میرنفت  یان  زتیرچری باجری برا تت را  میرهزتریران تلارفزتمی مرامفر فرت  

مستحام میرهلم یان یزیمه هر  بفد. لجفن تفغانی بعد  لاین کردکه پناهگاه

تز تسییر طبک ف بط ایایر میمار نظرامی میررهلم یران متف ره جریرلاین 

ۀردید. جریر لراین نیرز ترا  مقافمرر نیرافرده درفتزه هرایض رت بررفی لجرفن 

تفغانی بازکرد ف بقف  محمفدتلحسرینی  سرلیمان یران کیرانی کره جرر  تنردفز 

. در تردفی معلری مری برفد، بره حافمرر لراین سرر تفررتز دفلر تحمدجاهی ..

فکامیا  ۀردید. فیدت بیض یان نیی )نیعی(بره کینترری ف  معری تزهمرا  

 ۲ برتی رتق ففتق میمار سمر تعین یافتند. 

 ی.پی.تیر ، تجاره میاند: فلتیاه تحمدجاه درتنى هرتر رت تسرییرکرد، در 

یعنرى پسررتن ملرک محمفد)جراه  بازۀجر یفد به لندهار، جاهزتدۀان کیرانى ،

یرتسان( بنامیاى هباسیان،  ع ریان ف رستم یان رت نیز به همرته برد. برا 

تفو ۀیرى لدرر پادجاه درتنى ، ملک سلیمان کیانى تز لنردهار دیردتر کررد ف 

در بازۀجتض دریفتسر نمفد کره بره پسرر همفهرایض ت رازه دتده جرفد کره بره 
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تحمدجراه  ع ریران ف رسرتم یران رت بره  تت ا  فى به مفطن یفد باز ۀردنرد،

  1بازۀجر به سیستان ت ازه دتد، تما هباسیان رت در درباریفیض نگیدتجر.

م( ملررررک سررررلیمان تز دیترملررررک محمررررفد 1۷۵۵ه رررررى )  11۷0در سررررا  

)همسردلیفته یفد( ااح  پسرى مفسفم به نااریان جد. پک تزبالغ جدن 

ض لرترۀرفررر ف برره فى تیررن کررفدی تز طررر  تحمدجرراه درتنى،مررفرد نررفتز

نررفتحى ۀنابرراد، کایررک ف یفسرر  کرره منقطرره تى فسرریع ف حاالییزیرتسرران 

بفد، تهطا ۀردید. ملک سلیمان برتى تار  تین تیف  تیتاااى جرتافر ف 

در ییاباد )یا ۀناباد( مفرد تستقبا  محمدحسین یان پسرر دیگرر ملرک محمرفد 

  تین ِملک با ترزض همرته با سایر رؤساى آن مح  لرتر ۀرفر ف بدین ترتی

 برتى مدر طف نى دیگر در تیتیار یاندتن کیانى بالى ماند.

سپک تحمدجاه درتنى به ملک سلیمان فرمان دتد تا برتی فت  کرمران حرکرر  

کند فجاهرخ یان تفجرارکرمانی رت کره تمنیرر رت تیری  کررده برفد ،برا یراری 

فسررکردۀان کررتم  تمیرت مرتء غیم جراه یران فتمیرر لنبریران فسرایریفتنین

. ملررک سررلیمان نیرفمررى تز مررردتن زبررده ییابرراد ف ۲سیسررتان سرررکف  نمایررد

یفس   مع کرد ف تعدتدى تز طای ه نیعى رت نیز در زیرر بیرر  یرفد بسری  

نمفد. تما م ددتً سیستان دچار آجف  ۀردید ف ملک سرلیمان م برفر جرد پریض 

نظرم ف تمنیرر در تز حرکر به  ان  کرمران ، تیرن نیررف رت  یرر برلررترى 

  سیستان باار ببرد.

م( تحمدجرررراه درتنررررى درۀاجررررر ف پسرررررض 1۷۷۳ه رررررى ) 11۸٦در سررررا  

تیمفرجاه به هنفتن پادجاه تفغانستان جنایته جد ف تف ملک سلیمان رت در همه 

تحترتمررار ف تفتیررارتر دفدمررانى ف متارررفاتض مررفرد تامیررد لرررتردتد. ملررک 

فر جاه بره حافمرر یرفد در سیسرتان سلیمان تا چندین سا  دیگر در هید تیم

سرالگى  ٦٦م( در سرن 1۷۸۳-۸۲ه ررى ) 11۹٦تدتمه دتد تا تیناه در سرا  
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درۀاجررر ف پسرررتنض ملررک نااررریان ف برررتدرض ملررک بیرررتم یرران مرتسررم 

تجیع  نازه ف فاتحه دترى پدر رت با جرافه ف  ری  تمرام چناناره در یرانفتده 

اى آفردنرد ف  سرد مترففى برر آنیا دفره سفۀفترى چی  رفز مرسفم برفد ب ر

طبق فایتض برتى تدفین به ن   فرستاده جد ف ده باجى زل ى به جایسرتگى 

 1تز هیده تین کار بدرآمد. 

 ملک ناصر خان کیانى جانشین ملک سلیمان کیانی: 

تیمفرجاه درتنی با تطیا تز مرت ملک سلیمان کیانی فرمانی هنفتنی ملرک 

ت بره حیرث حراکم ف یرر سیسرتان تنتارا  نااریان کیانی اادر نمفد فتف ر

نمفد. مؤل  زتدسرفتن سیستان،نیز مینفیسرد کره بعرد تز مررت ملرک سرلیمان 

کیانى، تیمفرجاه درتنى ملک نااریان رت در متارفار پردرض مرفرد تامیرد 

 -11۹٦لرتردتد ف هدتیامى نیز تز برتى تف ترسا  کرد. ملک ناار یان تز )

سرا  در سیسرتان حافمرر نمرفد ف بره  1۲م( مردر 1۷۹۴-1۷۸۲هق /1۲0۸

 سا  دتجر.  ۳۸هنگام مرت 

 متن فرمان تیمورشاه درانی عنوانی ملک ناصرخان کیانی

 الملک هللا

 علم شد از عنایات الهی        به عالم دولت تیمورشاهی

آناه تز آن ا که مدتم پیجنیاد همر بلند ف لرتردتد نیر تر مند جاهی تسر که 

در آمین فغیم زتدۀان ادتلر تماین که حسرن ترتدر هریک تز غیمان ترت

فادتلر تیجان در پیجگاه برفز ف ظیرفر  لرفه ۀرر باجرد، پایرو لردر جران بره 

مرلار هنایار بی نیایار تز همگنران برا تر ف برترر ف تز تک را فتلررتن تهلری 

فتبیری فرمرایمم. مارد  تیرن مقرا  جراهد تحرفت  هالی راه  رفیرع  ایگراه نتی ره 

تلعظام نااریان کیانی تسر که سرلیمان یران فتلردض مرادتم تلحیرار تلیفتتین 

تز رفی ترتدر فارر ای نیررر در لررفتزم یرردمر ۀررزتری فتیرریص برره دفلررر  
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جیریاری رتس  دم بفد فافرر هالی اه مجرار تلیره نیرز محترفی بررتییص 

فهقیرردر تسررر. دریررن ف  بارلرره تی تز بررفتر  یفرجررید فرریض جررار  ماررارم 

ف  یا تفزتی کاجرانه تمنرای تف ۀردیرده تز تبتردتی جرض ماهره یالانی سنا پیرت 

هات سنو مبارکه بارک می ، تف رت به تلقا  تمیرت مرتء تلعظام فتسفه تلابررتء 

تل یام ملق  ف در هفض مرحفم سرلیمان فتلردض بره رتبرو حافمرر فاراح  

 تیتیاری مالیار تلااء سیستان سرفرتز فممتاز فرمفدیم که چنانچه باید فجاید

ف تز رجد ف کاردتنی تفسزد ف آید به لفتزم تمر مزبفر فمرتسم جرغ  مردکفر 

لیام فتلدتم دتجته در سرپرستی فد لرر فتسرتمالر فتسرتعدتد فآرتم ف رفاهیرر 

رهایا ف برتیا ف تیادی تیجران ف  مرع آفری مت ررلین ف ربط فربرط مالیرار ف 

یرق فسرارلین ف فهار ف دفع ف رفع تجرتر ف م سدین فللرع فلمرع لطراا تلطر

فتقرردیم یرردمار فمیمررار دیررفتنی فتن ررام فرمایجررار سررلطانی فکرر  لررفتزم تمررر 

حافمررر فارراح  تیتیرراری ف دیررفتن فدسررتگاه رهایررا فبرتیررا  زمرره سررعی ف 

تهتمررام تمررام برره همرر  آفرده متف رره تحررفت  رهایررا بررفده باجررد کرره تحرردی دسررر 

همره رت ری ف  تندتزی فجلتا  به آنیا ننماید فنحفی با تیجران سرلفی کنرد کره

جرراکر باجررند فتز ترراری  مزبررفر مفت رر  فتیررفلی کرره دیررفتن در ف رره مرحررفم 

فتلرردض مقرررر بررفد، در ف رره تف برلرررتر فرمررفدیم کرره هرسررا  متاررر  بررفده 

ارررررر  یرررررفد کررررررده بررررره یررررردمار مر فهررررره تجرررررتغا  نمایرررررد.  رررررابط 

 ظباط؟ فکینترتن فکدیردتیان ف رؤسرا فکدیردتیان ف ریرض سر یدتن ف میرفر 

ایای ف یر سیستان هالی اه رفیع  ایگاه تمیر ت مرتء تلعظام تسفه تییر فره

تلابرررتء تل یرررام محمدنااررریان رت حررراکم با سررتقی  یرررفد فف یررر مزبرررفر 

دتنسررته تز سررین فارریح حسررابی تف بیرررفن نرفنررد. مسررتففیان هظررام کرررتم 

جیر جفت   11افرر رلم مباری رت ثبر فحس  تلمقرر معمف  دترند. فی 

 «1م  1۷۸1خ=11۶0 11۹۶سنو تلمارم 

هنگامى که ملک سرلیمان کیرانی چجرم تز  یران فرفبسرر ،فملرک ناارریان 

ب ررایض لرترۀرفررر، بسرریارى تز مرردهیان محلررى کرره در زمرران حیررار ملررک 

سلیمان کیانی تمردکرده بفدند ف بفسیله فى سرکف  جده بفدند فرارر ترازه 

                                                 
۱
 .64-65صش، ص۱330بهمن  ۱9جوادمحمدی خمک سیستانی،سیستان ورویداد - 
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رین برررتى مرردتى سیسررتان یافتنررد تررا تهرردت  لبلررى یررفیض رت دنبررا  نماینررد، بنرراب

 ف ع آج ته تى پیدت کرد.

م( نااررریان  1۷۸۸ه رررى )) 1۲0۲طبررق نفجررتو جرر ر  تلملررفی ، بسررا  

ى جد که تف رت باسم پدربزرۀض سلیمان )دفم( نامیدند. در سا  فرزندااح  

م( تیمفرجاه در کاب  درۀاجرر ف  انجرین تف زمانجراه 1۷۹۳ه رى ) 1۲0۷

ه نسربر بره حراکم سیسرتان کمرا فرى تلسرابق تدتمره ، به تبرتز هنایر ف با  تف 

دتد. چفن به حاکم سیستان تز چند سا  پیض تدترس کرمان نیز محف  جده بفد، 

تز تیررن رف تف بررا سررپاهیان زیرراد برررتى تستقرترسررلطه در آن منطقرره ف تاررر  

کام  تیف  یفد هزیمر نمفد. فلى مرت به تف میلر چندتنى ندتد ف یک سا  

ى یرفد تیمفرجراه، ناارریان فرفر نمرفد ف برا مررت تف در بعد تز مرت حام

م( رؤسا ف ریض س یدتن سیستان ف طای ه نیعى به 1۷۹4ه رى )1۲0۸سا  

ملررک بیرررتم برررتدر ملررک نااررریان تارررتر کردنررد کرره برره هنررفتن  انجررین 

برتدر، آن سرزمین رت تحر تسلط یفد بگیرد، تما ملک بیرتم با هرزر ن رک 

جرنیاد رت رد کررد فلرى رت رى جرد بره هنرفتن لریم ف سیافر برى نظیرر تیرن پی

بررتدرزتده یرفد ملرک سرلیمان ثرانى همر  کنرد. ملرک سرلیمان دفم در هن رفتن 

م( در هنگام جاار بر تثر سقفط تز 1۸01-۲ه رى ) 1۲1۷ فتنى در سا  

 تس  درۀاجر. 

به هر رفى در مرتسیر ف نامه هاى سلطنتى تهطا جده به تف هنرافین ملرک 

دترکرمان بررتى فى بارار رفتره ف در هرین حرا  لردرر فتلعرى سیستان ف سر

بدسررر ملررک بیرررتم یرران بررفد کرره برره هنررفتن نماینررده ف نایرر  سرررکرده  ررفتن 

   1 جنایته جده بفد.

یارری تز کارهررای مانرردۀار فم یررد ملررک نااررریان )پرردر ملررک سررلیمان دفم(  

 تسر.« شجرة الملوک»تارییی  –دستفربه نظم در آفردن منظفمو حماسی 

لررای  ررفتد محمرردی  یمررک سیسررتانی،تز رفی  جرر ر  تلملررفی  جرررح آغرراز آ

 حافمر ملک نااریان  رت چنین تلتباک کرده تسر:

                                                 
۱

 ۱۷3 -۱۷2، ص ۱364، ترجمه دکتر سیداحمد موسوى ، چاپ  ۱جى، پى ، تیت ، سیستان ، ج  - 
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 رستاد بر درۀـــو جیــریارـیای ۀــرد فـرزتنو هــفجـیار         ف

 دتر تیمفر رفجن رفتنـآسمان          یان جیــریارتن مــو   جو

 یبر  برد در یـدمر جیریار      چفرفر تف فرستاده سا ربار   

 ب رمفد تا یلــعـر ف تـاو زر         فــرتیفر به جــأن ی  نامـفر

 فتنــفرستند ف منــجفر زتبلستان          نفیسند بـــر نام یـان  

 جتابان سفی زتبلستان جتافر       فرستاده منجفرفیلعر چفیافر

  ای پدر رث ملک فملک ناارتف کان  فد فهنر        چف جد فت

 رفـتند بر ح رتـض آفـرین ـ  زمین         ۀـدترتن زتبــهمـه نام

 چـف دیدض سزتفر جاه  یان

 ۱فرت کــرد ســردتر دترت مــان

مف فا ج ره تلملفی بقف  آلای  فتد ساامی سیستانی جرح حا  پادجاهان 

این ارن  .( مری باجردبیرتم یان کیانی) برتدر ملک نااریان کیانی تا ملک 

 د دوبخشس ودهشدهاست.

بیررض نیسررتین  برره فسرریلو کسرری بنررام ارربفری ف برره دسررتفر ملررک  آغرراز

تحمررد جرراه بابررا اررفرر پایرفترره تسررر ف بعررد  ناارررتلدنین کیررانی برررتدر زن

 . کرده تند ناا    نامی هم به تف پیفسته تسر ف بیض نیسر رت یتم   

   تز م1۷۹۲ه ری/ 1۲0۶بیض نیسر درسا داستا  کیرفمرث جررفا جرده

( یاتمرره 1۷۹۳ه ررری)1۲0۷فبرره جرررح حافمررر ملررک نااررر تلرردنین درسررا 

 : یافته تسر

  چف بگاجر تز ه رر تندر جمار         هزتر فدفیسر فجض تزرفزۀار

                                                 
۱
 .64پاورقی صش، ۱330بهمن  ۱9جوادمحمدی خمک سیستانی،سیستان ورویداد - 
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ر         ملک ناار تلـــــــدنین فت  ۀیـر  ... یلی کی نس    یان  مجید فــن

  کــه تســماء پاکان ف نیـــاان کی       رف نــیک پیچنین ۀ ر آن یس

  کـــه بــفدند دتنــا د  ف حامرتن           زهید کیـــفمرث تا تیــن زمان

  به نظمی که باجــد چـــف درن ثمین          چف هستی ثنا یفتن ما تز یقـین

  که چفن بگارد بعد تزین رفزۀار          یاــا یک نیاکـان ما بــر جمــار

  بدتنند یاــسر کیـــان فمـــیـــان          زتن ــام ف آغـــاز آن دتســتــان

 بیض دفم ج ر  تلملفی پک تز مرت ملک نااررتلدنین در جررح فلرایع پرک

ف برتدرض ملرک بیررتم  فحافمر پسرض ملک سلیمان دفم  تز تین در ۀاجر

 : تسر آغاز جده 1۲1۳یان تسر ف در سا  

  پک تز ه رر تی مرد نیافیاا           هـزتر ف دفیسر فده فسه زسا 

ت  بیــــرتم یـان           یـدیـف زمن، یـان هـالی ماان فـــلـک لــدر نــفن

به تین بنــده تز رته لطــ  ف کــرم           چنین ۀ ــر: آن یان نیاف جیــم

ت  ر فتن مم پک تزفـف ر نفن
  به نظـم آفر تیــن دتســتان درکتا           1

  : ه ری لمری به پایان رفته تسر1۲۲1بیض دفم ج ره تلملفی هم درسا  

ت  زد بر محک         هزتر ف دفیسر فدف ده بفد فیک  کـه تیـن نقـــد ارن

اا   ج رر ابفری ف ن -تین کتا  به فسیلو دف جاهر نیسر سرتیندس آن 

 تلملفی  معرفی جده تسر:

 ابفری فناا  ترت بنده تند            ز تمدتد ف لطـ  تف پاینده تند

 1نیادند نامَشَجرت  الملوکش              چف دتدند تین نامه زی  تمام

                                                 
۱

 یعنی ملک ناصرالدین کیانی - 
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 ملک بهرام خان کیانى : 

ف  ملک بیرتم یان فتپسین تمیر دفدمان کیانى در سیستان بفد که تهما  نیاف

آثار ییریه ف هام تلمن عره تى کره تفسرط فى ارفرر ۀرفتره ف نیرز حیثیرر ف 

 آبرفمى که فى در میان مردم کس  کرده بفد زبانزد سیستانیان تسر.

مؤل  زتدسرفتن سیستان، با تف ه به منابع تارییى ف همچنان با سرفدۀیرى  

ن ف تز تز رفتیار محلى با هیلمندى کم نظیرى در مفرد طای ه کیانى سیستا

 1۲1۷ مله ملک بیرتم یران مینفیسرد: آغراز حافمرر فى در سیسرتان سرا  

ه رررى لمرررى تسررر کرره بعررد تز کجررته جرردن سررلیمان یرران دفم برره تیررن سررمر 

ه ررررى  1۲1۷ترررا  11۹٦منارررف  ۀردیرررد. تمرررا تف در فاارررله برررین سرررالیاى 

م( نیز بطفر غیر مستقیم در تمفر حافمر ف تن ام کارهراى 1۸0۲- 1۷۸۲)

  عه در سیستان دیالر دتجر. هام تلمن

هنگامى که میم سیستان به لب ه تار  فى در آمد، تف تفتنسر با آسفدۀى 

ییررا  تزحاارر  زحمررار یررفیض بیررره  فیررد. کمترررین نجررانه هرراى ترریض فى 

تحدتث ف بناى  ی  آبراد مرکرز سیسرتان برفد کره بنابگ تره کپتران کریسرتى کره 

ستان دیدن نمفده تسر ، جریرى سا  بعد تزآغاز حافمر فى تز سی ۸حدفدتً 

زیبا با مناز  دفطبقه همرته برا دف ارد یانره ف برازترى لابر  تف ره تفاری  

 جده تسر . 

هاى کریستى تیرن جریر بره نرام ملرک  ری  تلردین پسرر برزرت  طبق یاددتجر

م( متفلرد جرده برفد مسرمی 1۷۹۶ه ررى )1۲10ملک بیرتم یان که در سا  

 ۀردید.

                                                                                                                   
۱

شجرت  هیه شده است.این معرفی نامه فشرده به خواهش من از سوی جواد محمدی سکائی سیستانی ت - 

 اریادتبه هّمت دکتر منصور صفت گل اس یریوزبا قطع  ۀصفح 350در شمسی ۱3۸6سال  درالملوک 

 .است ه رسیددانشگاه تهران به چاپ 



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        34 

 

  ۱9ملوک کیانی  در قرن  محل حکمروائی جالل آباد 

 ری  آبراد رتدیرده میگفیرد: جریر دید  ری  1۸10کپتان کریستی کره درسرا  

یانه دتجرر  ۲00آباد، رفی جیر لدیمی )دفجای یا دفجاخ(سایته جده بفد ف

ف بازتر آن پاکیزه ف زیبا فتمیز بفد. تین جیر تفسط ملک بیررتم یران کیرانی 

تهمارجده که حاکمی تسر تز یرانفتده لردیمی فبسریار برا حرمرر تسرر تمرا نره 

چندتن ثرفتمند، چره دترتمری تف، تمررفزه بیجرتر تزسری هزتررفپیره نمری جرفد 

یان رران یرران )پرردر فلرردرر کررافی برررتی  لررفۀیری تز غررارر فچپرراف  ۀررری 

.همزمان با تحدتث  ی  آباد،ملک بیرتم یان  ماان 1تبرتهیم یان ( رت ندترد

مرفه تلحا  ف زیباى دیگرى نیز بنا کرد که بنام فرزنرد دیگرر فى حمرزه آبراد 

نامیررده جررد.تاری  بنرراى تیررن للعرره بررر رفى سررن  مرمرینررى کرره برره درفتزه 

  فرفدى آن نا  جده بفد، چنین اکر ۀردیده :

 ـداونـد کــریـم عــــالم     ــاز عنـایـات خـ

 خان جم قـدرفـلک دبـدبۀ کیـــوان بهرام 

 اد لقب این بلـد میمون کرد      ــزه آبــــحم

                                                 
1
 20،ص ۱3۷۸ن دکتر حسن احمدی ،طبع جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوی  - 
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 بهزارودوصد وبیست وسه اش کرد تمام

کره جراهرت حیراتى ف هامر  رفراه ف برکرر تیرن  نهر کچیان یا نهر حمزه آباد

ه رررى ب رمرران ملررک بیرررتم یرران  1۲۲۳  منطقرره  بررفد، نیررز در همرران سررا

ح رۀردید. تز بناهاى با جافه ف معتبر دفرتن حافمر فى ترت کچیان برفد 

که ظاهرتً بعد تز دیدترکریستى تز سیستان تحدتث جده بفد. ملرک بیررتم یران 

مسرراحتى در حرردفد هجررر هاتررار رت برررتى بنرراى کچیرران تیتارراص دتد ف برره 

ف برررو هرراى دیررده بررانى تیرررکض دتر دسررتفر فى حاررارى بلنررد کنگررره دتر 

دفرتادفر آن بنا جد ف یند  همیق ف پین تطرت  آن رت با مرد ۀرد هری ى 

تز حاررار  رردت میارررد. رته فرفدى تیررن للعرره درفتزه تى بررفد کرره در سررمر 

 نرررف  لرتردتجرررر. بلنررردى تیرررن درفتزه تفرررزفن برررر پرررانزده مترررر برررفد. ترت 

منى ف تستحاام یاارى بریرفردتر یاننجین در سمر جما  للعه فتلع ف تز تی

 بفد. 

 چنین معتقد تند که تا تحدتث کام  تین ترت بدستفر ملرک بیررتم یران کره برى

ر بار بنرا سرایته ف تیریر  جرد ترا برا یره  نیایر دلیق ف ناته ۀیر بفده ، ه

مفرد تامید ملک لرترۀرفر. تا حدفد پن اه سا  پیض تین بنا پا بر  را ف سرالم 

طغیان رفدیانه هیرمند فسرییبى کره تز طریرق کچیران سررت  بفد، تما به هلر

زیر ۀردیرد، درفتزه ف ترت فیررتن جرد. برر تسراک نفجرته کلنر  پیریردفکک ، 

ملک بیرتم یان به زحمر میتفتنسر پاناد ن ر مرد رزمنده رت برتى مفتلرع 

ت طرترى بسی  نماید. ظاهرتً تمام تمید فى برتى مقابلره برا نیرفهراى میرا م 

یافص سن رتنى ها که در آن رفزۀار تز  ان  یان یان یان بلفچ بلفچ ب

رهبرى میجدند، به  نگ فیان نفجیرفتنى بسته برفد کره در درس سریرت  )در 

بلفچستان پاکستان( سافنر دتجرتند ف رهبررى آنران بره هباسریان نفجریرفتنى 

مرتبط میجد. به هلر بعد مسافتى که بین سیستان ف درس سیرت  مف فد بفد، 

 نمى تفتنسر برتى همیجه به هم پیمانى نفجیرفتنییا دلگرم باجد.  تف

 زم برره ترراکر تسررر کرره درآن هنگررام جرریرکى هررا در منطقرره بررم ف نرماجرریر ف 

سربندییا در سیستان مبتی بره مسرای  یرفد بفدنرد ف در نتی ره هیچگفنره ناتره 

هط  ف یا مایه تمیردى بررتى ملرک بیررتم یران نبفدنرد. برا تیرن فار   میرع 



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        36 

طفتی  سیستان ملک بیرتم یان رت که مردى مارل  ف هیلمنرد بره کارهراى 

 هام تلمن عه بفد، به دیده تحترتم مي نگریستند.

آج تگى تف اا بم ف کرمان ف منازهار ماررر دسرت ار ف تلرفتم میتلر  در 

تیررن منطقرره مسررتقیماً در ف ررع تمنیتررى سیسررتان ترراثیر میگاتجررر ف در فتلررع 

رتهرى در آفرده برفد کره دسرت ار پرتکنرده ترارت گر سیستان رت بگفنره چیرار 

تلفتم میتل  تز آن هبفر میاردند. بدفن تردید حسن سلفی ملک بیرتم یان 

هام  میمى در آرتم نگیدتجتن سیستان آن رفزۀار بفد ف در نتی ره فى نیراز 

 نمى دید که یفد رت در تدتری ف تنظیم نیرفى رزمى مارف  دترد.

فى حتررى تز نیرفهرراى یفد ررفض ف سلحجررفرتن  تیررن برردتن معنررى نیسررر کرره

منطقه حافمر یفیض غاف  مانده ف یا آناه سرنفجر یفد ف مردم یفیض رت 

بدسر تقدیر سپرده بفد. زمانى که فى در سیستان به حافمر مفرفثى یرفد 

دسررر یافررر ف تز  انرر  جرراه محمررفد پرردر کررامرتن مررفرد حمایررر لرترۀرفررر، 

جرر ته بررازتر تیرررتن مف ررفد نبررفد ف حتررى هیچگفنرره ترتبرراط سیاسررى بررین تف فآ

سیستان آن رفز مأمن ف پناهگاهى جده بفد برتى آن هده تز مغ فبین که تز 

چن  دفلتمردتن کینه تفز تیرتنى میگرییتند. همرین ف رع بررتى لنردهاریانى 

ناۀزیر میجدند تا به سیستان پناه   1مطرح بفد که بر تثر لیر ف غلبه میا مین

 آفرند. 

ف فد چنین بر مى آید که ملک بیررتم یران بره هنگرام تیرتی  جراه تز ممیا م

محمفد ف زمانجاه که بر سر کس  تلتدتر پیض آمده بفد،  ان  جاه محمفد رت 

برره سیسررتان  1۹ۀرفترره بررفد. نررا تمنررى تیارره برراف فرفد بلفچیررا در آغرراز لرررن 

ملک بیرتم رت فتدتجر ترا رفتبرط یرفد رت برا مردهیان سرلطنر  ، رفنماجده بف

درتفغانستان مستحام سازد ف به یک فالر لفمى متفس  جفد. هنگرامى کره 

تف دیتر یفد رت به همسرى جاهزتده کامرتن در آفرد، نفهى رتبطو  سیاسى 

بین رهبرتن تفغران ف سیسرتان پدیرد آمرد ف جراید بره یراطر تیرن رتبطره برفد کره 

ی هنگررام حملرره محمدجرراه لا ررار برره هرررتر ، ملررک بیرررتم همرررته بررا نیرفهررا
                                                 

۱
انگلیس و اشغال قندهار توسط نیروهاى انگلیسى هاری بر اثر تجاوز دسران وسرداران قن ۱۸39در  - 

 مجبور به ترک افغانستان و پناه گرفتن درسیستان و سپس به دربار ایران شده بودند. 
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سیستانى  به پجتى بانى هرتر بریاسته بفد. در  ن  کافر للعه ) بین تربر 

حیدریه ف ۀناباد( که میان نیرفهاى تیرتن ف فزیر فرت  یران تت را  تفتراد، نیرز 

 .1ملک بیرتم یان به مدد فزیر فت  یان جتافته بفد

تز لف  معمرین محلى چنین برر مرى آیرد کره ملرک بیررتم یران پریض تز مررت 

دتره تمفرحافمتى سیستان رت به پسر بزرت یفد  ی  تلدین محف  یفیض ت

نمررفد ف یررفد تررا دفرتن کیفلررر در کنررار فى زنرردۀى میارررد. حتررى بریررى تز 

تینررران چنرررین هقیرررده دترنرررد کررره بررره هنگرررام تفلرررین تیررررتو ملرررک  ررری  تلررردین 

تزسیستان، ملک بیرتم یان نیز درلید حیار بفد ف به همرته پسر یرفد مردتى 

 رتر سپرى کرده تسر . رت در ه

 :آغاز انقراض سلسله کیانیملک جالل الدین و

لبیً تجراره جردکه دیترر ملرک سرلیمان یعنرى یرفتهر ملرک بیررتم یران همسرر 

تحمدجاه درتنى بفد ف بنایرین ملک بیرتم یان به هلر تین رجتو یفیجافندى 

تم مفرد تحترتم  انجینان تحمدجاه نیز لرتر دتجرر .همچنران دیترر ملرک بیرر

یان به همسرى جاهزتده کامرتن پسر جراه محمرفد درآمرد ف بردین ترتیر  فى 

تز حمایر کام  تمرت ف پادجاهان تفغانستان بریفردتر بفد. ملک  ی  تلردین 

که فترث ف  انجین ملرک بیررتم بره حسرا  مرى آمرد، تفتنسرر حرد تلر  بررتى 

ى مرردتى تز تیرررن حسرررن رفتبرررط بیرررره  فیرررد ف تز ف رررفد تمررررتى تفغررران ف هلررر

تلیاررفص تز ف ررفد کررامرتن میرررزت برره هنررفتن حررامى  لابرر  تهتمرراد تسررت اده 

 نماید. 

تایر ف تراز لجراریان تیررتن بره بلفچسرتان ف ماررتن ف کرمران کره در تفتیر  

سلطنر فتحعلى جراه لا رار بره فلرفا پیفسرر، سرب  میرا رر فسریع طفتیر  

لک بیررتم یعنی در زمان م 1۹بلفچ تز بم فکرمان به سیستان در تفتی  لرن 

کیانی ۀردید. با فااله زمانى کمى چادرنجینان برتهرفمى ف نرارفمى هرا فترد 

م(. سن رتنى ها پیض تز تین دفطای ه در منطقره رفدبرار 1۸00سیستان جدند)

ف ۀرمسرریر تلامررر ۀزیررده بفدنررد. بررر تثررر مفتاررلر هررایى کرره میرران تینرران ف 
                                                 

۱
 ببعد ۷53، ص 3، محمود محمود، همان اثر، ج ۱۷9- ۱۷۷زاد سروان سیستان ، ص  - 
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نگى تینان با ملفی طفتی  سربندى ف جیرکى تن ام یافر، زمینه هناد ف دفۀا

کیانی سیستان فرتهم ۀردید، تما  اابرو ف رفدى ملرک بیررتم یران مرانع تز آن 

 ۀردید که تا دفرتن حیار فى تین هناد ف دف ۀانگى هلنى جفد. 

تستقرتر طفتی  بلفچ در سیستان بتدری  للمرف ملک  ی  تلردین رت بره یرک 

تثبیرر نظرم ف تدتمرو محدفدس نا تمن ف پر آجف  مبد  سایر کره تمیردى بررتى 

جیفه هاى سنتى حافمر محلى بالى نمیگاتجر. تردیدى ف رفد نردترد کره تز 

رته رسیدۀان زفرمند با حرص ف فلعى زیاده تز حد تافر چجم بره ترت رى 

زرییرررز حرررف  ف حرررفض تلامتگررراه  دیرررد یرررفیض دفیتررره بفدنرررد ف رفزۀرررار 

برا حر  ف پرحسرتى رت پجر سر میگاتجتند.هنگامى کره تیرن تحسراک آمییتره 

بغض در آنان لرفر ۀرفرر ، بسریارى تزسررکردۀان ف مباجررین برفمى ملرک 

 ی  تلدین به تندیجه هدتیر ف هم پیمانى تازه فتردین همر ۀماجرتند ف آنگراه 

 برتى ت عی  بیجتر فى به فالر هاى مالحتى ف سیاسى دسر زدند. 

ف  چنین مرسفم بفد کره هرسرا  در رفز هیرد لربران  میرع سررتن، سررییین

کدیدتیان سیستانى یفیجتن رت تییلاً ملزم به دیدتر ملک مى دیدند. تن ام تین 

سنر پایدتر ف همیق آنچنان تاالر ریجره تى دتجرر کره حترى سررتن طفتیر  

بلفچ که تازه به تین سرزمین ۀام نیاده بفدند، نیرز تحرر تاثیر اابره آن لررتر 

من آناه تنگیزه هاى میگرفتند. طبیعى تسر که ت مع ف تماک تین بزرۀان  

برترررى طلبانررره رت در اهررن جرررمارى تز تیررن بزرۀررران سررب  میجرررد، فرارررر 

مناسبى برتى همگان بف فد مى آمد تا به فلسر ه کراریفد بیاندیجرند ف تحتمرا ً 

 نبه هاى مثبر ف من ى رفتار یفد ف هاک تلعم  یا نحفه بریرفرد ملرک رت 

م زمینه طرح یرک کفدترا مفرد ت زیه ف تحلی  لرتر دهند، ف در افرر لزف

 ف یا برتندتزى  حافمر ملفی کیانی رت فرتهم سازند. 

یارررى تز مرررردتن اررراح  تلتررردتر ف متعاررر  آن رفزۀرررار محمدر رررا یررران 

سررربندى بررفد کرره پسررر فى بنررام لط علررى یرران بعررد تز تف برره حافمررر رسررید ف 

سپک بدسر همفى یفد سردترهلییان سربندى تز فیض بااره محرفم ف تز 

ز  ۀردید. ففرادترى ف تحسراک تعیرد محمرد ر را یران مراکفر بره حافمر ه

یاندتن کیانى سیستان در یفر تف ه ف یل  ناپدیر بفد ف جاید بره همرین دلیر  
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تف نتفتنسررر ۀرررتیض ملررک  رری  تلرردین رت برره سرررۀرمى هرراى نررا مجرررفا کرره 

سررب  زفت  ف تبرراهى نظررم  ررارى حافمررر تف مررى جررد، تحمرر  نمایررد. بنررابرین 

بررا مسرراهدر تمیررر هاجررم یرران جرریرکى ف دفسررر محمرردیان  محمدر ررا یرران

نارفمى ف تحتما ً تبررتهیم یران سرن رتنى، ملرک  ری  تلردین رت تز حافمرر 

سیستان معزف  ف تیرتو نمفده برتدر فى یعنى ملک حمزه یان رت ب اى تف 

مستقر سایر. نسبر سببى محمدر ا یان سربندى باملک حمرزه یران ) کره 

لک حمزه دتده بفد( ف ترتبراط سیاسرى محمدر را یران یفتهر یفیض رت به م

ماکفر با سردتر کیندلیان لندهارى ) که برتدر بزرت جران فزیرر فرت  یران 

بدسر جاهزتده کامرتن کفر جده بفد( دف هام  میم دیگر برتى تیرتو ملرک 

 . 1 ی  تلدین تز سیستان بفد 

قاجار هجری( هرات از جانب محمدشاه  12۵۴ميالدی ) 1837در سال 

ن فرصت محمدرضاخان که يمورد حمله ومحاصره شديد قرارگرفت و در هم

جانشين پدرشده بود به اتفاق هاشم خان شهرکی و بلوچهای ديگر، جالل الدين 

کيانی را برای بار دوم از سيستان اخراج و متصرفات کيانيان را بين خود 

سيستان برسد و اين تقسيم کردند. از اين پس ديگر نشد کمکی به خاندان کيانی 

خاندان بکلی روبه زوال رفت و از قدرت افتاد. 
2

 

 آنچه برطبق اين سند، ميتوان گفت ، اينست که بامرگ ملک بهرام کيانی 

وبيرون راندن ملک جالل الدين ازسيستان ، ديگر خاندان کيانی سيستان بکلی 

 اند ازرونق افتاده اند وحتی از زمينداران بزرگ به شمار گرفته نشده

معتاد به هیاجی ف یفض ۀارتنی بفد ف تین تهتیاد تف ملک  ی  تلدین       

رت چنان ناتفتن سایته بفد که نتفتنسر تز مایملک یفد درسیستان دفاا ف 

آنرت تز چن  دجمنان یاندتنی یفد بیرفن کند. بنابر نفجته زتد سرفتن 

 رى لمرى ه1۲۷4یا  1۲۷۳سیستان ، ملک  ی  تلدین با یره در سا  

م( در منطقه هفکار یعنى للعه کاه فرته درۀاجر ف  نازه فى  1۸٥۷ - ٥۸)

۳تفسط ملک محمدهظیم یان  نفتسه  فتنض در للعه ساو فرته دفن ۀردید.
 

                                                 
۱

 ۱۸۱- ۱۸0زادسروان سیستان ، ص  - 
2
 گولد سميددر سيستان ديده شود ، حکميت3محمود محمود، ، ج  -

3
 ۱۸۶ص  ۱3۶۴موسوی، چاپ  ، ترجمه دکتر سیداحمد۱جی ، پی، تیت، سیستان ، ج  -
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 ملک حمزه کیانى : 

زفت  لدرر ملک  ی  تلدین که مى بایسر به طلفا ستاره بیر برتدر تغفت 

، بره دریجرض تلبرا  حرامى فى یعنرى جده تف یعنى ملرک حمرزه یران بیان امرد

محمدر ا یان فرزند میریان سربندى منتیى جرد. مسرافرر فریره فرتنسرفى 

ه ررى( ف تسرتقبا  فى تز طرر   1۲٦1مرییدى ) 1۸4٥به سیستان در سا 

محمدر ایان سربندى نمایانگر تین حقیقر میتفتند باجد که در آن تیام ملرک 

ه دی  ف تارفى ندتجته تسرر. حمزه یان در تمفر حافمر سیستان هیچگفن

به هبارر دیگر به نظرر میرسرد کره ملرک حمرزه یران کیرانى فترث حافمرر 

کیانیران ۀرفتررار تندیجره هرراى  راه طلبانرره یرانفتده تى ۀردیررد کره جرراید بره تمیررد 

تهتیى مقام ف تستحاام مفلعیر آینده یفدکه چیزى  ز لب ه حافمر نبفد، 

هنگررامى کرره تف نتفتنسررر  رتحررر تیررن بررا آنرران پیفنررد یفیجررافندى بسررته بررفد. 

م دیده  1۸4٦ه رى =  1۲٦۲ین ر برپجر یفرده رت تحم  نماید، به سا  

رغم یرتز  یان فرفبسر ، در حالى که برتدر فى یعنى ملک  ری  تلردین، هل

تتیام به هریض فنرفض ف تهتیراد بره هلرر آناره چنرین  رتحترى رت در یفیجرتن 

 یجترتز تف دفتم آفرد.تحساک نمى کرد، حدفد ده سا  دیگر ب

تزملک  ی  تلدین یک فرزند بالی ماند بنام نااریان که تز فى دف پسر به 

ثمر رسیدند. یاى لیرتسر  ف دیگررى محمردهظیم کره در دفرتن مررترر برار 

تبعید پدر بزرۀض همدم ف مرفنک تف برفد ف بعرد تز مررت تف بره سیسرتان آمرده 

 ا مستقر جد. دف دیتر فى رت میر دهاده نارر آباد سید رت بنا نیاد ف در آن

درفیض طباطبامى تز سادتر لریه محمدآباد جی  آ  به همسررى ۀرفرر ف تز 

میان فرزندتن اکفر فى نای  حیدرهلى یان کیانى یا یان نای  مجیفر ترین 

بفد که تز مرردتن مقردک ف متردین ف نرام آفرتن سیسرتان بره حسرا  مرى آمرد ف 

ى ف تقدک ف جایاى تز تاالر ریجه دتر پسرتن فى تینک نمفنه تى تز تقف

ت دتد یفیض تند ف در مجید ف تیرتن بسر مى برند. تز لیرتسر  یران نفتسره 

دیگر ملک  ی  تلردین نیرز دف پسرر بره ثمرر رسریدند کره یارى ملرک درفیرض 

یان ف دیگرى ملک سلیمان یان نام دتجر . درفیض یران اراح  دف دیترر 

حسام تلنظام کرد درآمد ف دیگررى بنرام  بفد: یاى بنام بى بى فرخ به همسرى
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تررراو بگرررم برررا مرحرررفم آیفنرررد مررری محمدمیررردى کییرررا تزدفتو نمرررفد. تز پسرررر 

  1 دیگرلیرتس  یان یعنى سلیمان یان یک پسر بنام آلایان بالى ماند.

تز ملک حمرزه یران کیرانى چیرار پسرر برالى ماندنرد: بنامیراى فتحعلرى یران ، 

یان . ملک ۀلزتر یران اراح  جرض  ملک ۀلزتریان ، حسین یان ف هباک

فرزنررد اکررفر جررد بنامیرراى ر ررایان ،هباسرریان ، حسررین یرران ، آلررا یرران ، 

نارریریان ف یرران  یرران . ملررک ۀلررزتر تسرریر تفطمرره تنتقررام  فیانرره حجررمر 

تلملک لرترۀرفر ف م بفر ۀردید ترا دیترر یرفیض رت بره یارى تز یرادم زتده 

  ناجرى تز تیرن ننر  رت تحمر  یفد به زنی دهد، تما بعلر آناره نتفتنسرر رنر

نماید، د  مرت جد ف دیده تز  یان فرفبسر . تز هباسیان پسر دیگر ملرک 

حمررزه یرران پسرررى بنررام ملررک هلررى برره ثمررر رسررید کرره تهقررا  تف در سررریک 

زندۀى میانند.تز فتحعلى یان پسر دیگر ملک حمزه تف دى برالى نمانرد، تمرا 

دتنى بنررام هرراى کینرردلیان ، تز حسررین یرران کرره چیررارمین پسرررفى بررفد، فرزنرر

 تمیریان ف ملک غیم یان بالى ماندند. 

در بارس تیناه ملفی کیانی، برغم ۀردن کجی های تییر ترابع جران همچنران 

محترم بفده تند، هیفه برۀرزترض کریستی،سرندی هرم در دسرر دتریرم کره در 

 آن سرتن جیرکی، آنگاه که هزم هزیمرر بره برم رت دترنرد، طبرق آمرین رفتبرط

بزرۀان کجفری با دربار، پیض تز هزیمر تز ملک بیرتم یران کیرانی کسر  

، تمرا سررتن ام تیرن تحتررتم در زمران ملرک  ری  تلردین یران، ۲ت ازر میانند

 ۳ فرزند ملک بیرتم یان،تز بین میرفد ف ملفی به کلی منقرض می جفند.

هنگامى که سردتر هلییان سرربندى در سیسرتان بقردرر رسرید ملرک غریم در

نر  غریم یران جراارۀاه  کیانى در کچیان مسرتقر برفد ف جراارۀاه فى بنرام چغ

تیتاااررى فى بجررمار میرفررر. فلتررى سررردتر هلییرران یفیجررتن رت ملررزم برره 

تماررین تز دربررار ناارررتلدین جرراه لا ررار دیررد، ملررک غرریم یرران برره تهترررتض 

بریاسر ، تما بفسیله هلییان ف متحردین فى تز سیسرتان رتنرده جرد ف بناچرار 
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ه تفغانستان رفر ف در للعه فت  مستقر ۀردید. سپک بااب  فرت یفتنده جرد ف ب

منار  فرمانردهى لسررمتى تز هسراکر تفغرانى رت برره فى محرف  نمفدنرد. تف بررا 

رجادر کام  یدمر میارد تا با یره دیده تز  یان فررف بسرر . بعرد تز فى 

ر ۀردیرد، پسرض بنام ملک محمدهلى به کاب  تح ار ف جغ  پدر به تف فتۀات

تز مقامض یلع ف به مدتی بعد تما تز آن امى که بغرض ف کارآمى پدر رت ندتجر 

 ف یانه نجین جد. جرللعه فت  باز ۀ

هنگامى که مف رفا تقسریم سیسرتان برین تیررتن ف تفغانسرتان پریض آمرد، ملرک 

محمد هلى کیانى تز للعه فت  به سمر چ  رفدیانو هیرمند رفر ف درکچیان 

تز تف پن  پسربالى ماندند بنامیراى : یرانعلى ، تمیرر، جرری  ، مستقر ۀردید. 

محمدحسن ف محمدحسین . پسر دیگرر ملرک غریم یران بنرام محمدحسرن یران 

بفد که تز فى چیرار پسرر برالى مانرد. غریم یران ف هلییران ) در سیسرتان( ، 

  1 هباسیان ف یانعلى ) در سریک(.

ا فآیررین جریص محتررم سراامی   آیررین فررد تزتیرن نرفمحمدی  فتدبقف  

یران »فنامدتر کیانی ها، در زمان ما ملک محمدهلی یان کیانی معرف  به 

یفرجیدی دیده تز  یران فرفبسرر ف در  ری  1۳۳۲بفد که در سا  « ملک

   ۲آباد به یای سپرده جد.

 :بقایای کیانیانانگلیس دربارۀ محقق چند نظر

تز تف دس کیانیران فقرط دف مییدى یادآفر میجفد کره  1۸۷۲ۀفلد سمید درسا  

نفتسه تز ملک بیرتم کیانى در سیستان بالى مانده تند که یارى در بیررتم آبراد 

ف دیگرض در  ی  آباد سانى دترند. فلرى تف تز تیرن دفن رر تسرم نمرى بررد ف 

معلفم مى جفد که با هرفو لبای  بلفچ  ف سربندییا در سیستان، تز تهمیر ف 

  ۳ ده تسر.تلتدتر تین طای ه کاسته ج
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مرییدى ، سیسرتان رت بردلر ۀرردض کررده ، در  1۸۹۸پرسى سایاک کره در 

مفرد طای ه کیانى میگفید:  ی  آباد مرکز طای ه کیانى در میان کنگى فتلرع 

تسررر کرره تهمیتررى چنرردتن برره آن دتده نمررى جررفد. رمرریک تیررن طای رره تز دسررر 

حیه به سریک رفتره میال ین یفد  ظاهرتً  حجمر تلملک هلم  فعیً تز تین نا

ف در آن ررا زنرردۀى میانررد. پررک تز تحقیررق در تطرررت  تینارره آیررا طای رره کیررانى 

نفجته ها ف ج ره نامه هایى هم تز لدیم در دسر دترند یا نه ؟ معلفم جرد کره 

لدیمى ترین منجفري که تینک در دسر آنیاسر ، فرمانى تسر که تز طر  

 . 1 ه تسر یاى تز سیطین ا فى به هنفتن آنیا اادر جد

مرییدى در  1۹سایاک یراد آفر میجرفدکه، تیر  نرارفمى بلرفچ در تفتیر  لررن 

سیستان تلامر ۀزیدند ف با جیرکى ها ف سرربندییا، دفطای ره نیرفمنرد فارسرى 

سیستان تیتی  نمفدند. تی  نارفمی )یا نیرفمرى( یرفد رت تز تهقرا  هربیراى 

آنیرا در سیسرتان در تحرر  نیرفتن هرت  میدتنند ف در حدفد دف هزتر یانفتر

سرکردۀى سعیدیان پسر سردتر جری  یان نارفمى بسر مى برنرد. جریرکى 

هررا در حرردفد پن اررد یانفترهسررتند کرره آنقرردر میررم جررمرده نمررى جررفند، فلررى 

تیرر  سررربندى بررفد کرره بقررف   1۹مقترردرترین تیرریر سیسررتان در تفتیررر لرررن 

که بالیمانده بفدند، بره سایاک ، تیمفر لن  آنیا رتللع ف لمع کرد ف معدفدى 

برف رررد کررفچ دتد. نادرتفجررار هررده یررى تز سررربندییا رت کرره حرردفد سرره هررزتر 

   ۲ یانفتر بفدند ، به سیستان فرستاد.

 ررى ، پررى ،تیررر ، یاررى تز ارراح  منارربان نقجرره بررردتر هیمررر ماکمرراهفن 

م، آن ررا کرره تز نسرر  جرررلى تیرررتن سررین میگفیررد، تز 1۹0٥-1۹0۳درسررا  

تن فترث جاهان تیرتن یاد کرده تبرتز هقیده میاند که ، کیانیان کیانیان به هنف

فیده ۀرى نسر  یرفد رت بحرد کرافى حقرظ کررده تنرد. مسرن تررین فترث یانردتن 

کیانى ، ملک هظیم یان  تز پدر یفیض ملک  ی  تلدین نقجى زیبا به ترث 

برده تسر . در لیافه ف جا  فافرر ملک هظیم یان تربیر میارفص ف 

ز حس  ف نس  لدیمى آجاار تسر . چجم هراى غرزت  ماننرد کره در متفلعى ت
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حلقه هاى  لى نا  تند ف کاسه متناس  سر ف ریض لجن  ف کام  ف دسر 

ها ف بازفهاى لفى ف یک هیا  متفتزن  که تکنفن بعلر پیررى یمیرده تسرر 

با هم ، فى رت نمفنه کام ٓ تن نس  ف ندتد میسازد . تلبته در تفررتد کرم سرن ف 

تر بیافص در برتدرزتدۀان هظریم یران ف یفیجرافندتن دیگرر تف آثرار  سا 

  1تنز  بر سته فآجاارى ف فد دترد که تینک فیده  معیر بیارتجده تسر.

رت (تف 1۸۳۹درسرا  ) ملک  ی  تلدین کهدر بارس تیر، تز لف  می ر تبفر 

وی مییردی فییوق العییاده زیبییا وخییوش چهییره »  درهرررتر دیررده بررفد میگفیررد:

هیکل بود بطوریکه همین هیئت و ظاهر ممتاز و برجسته اش سبب وخوش 

شییده بییود کییه هییر وقییت در شییهرهرات حضییور مییی یافییت و یییا از جییاده ای 

میگذشت ، عموم مردم کسب و کار خود را تعطیل کرده بیه تماشیای وی بیه 

 «.2تحسین می پرداختند

فبرره  رراى دیگرررى مترراکر میجررفد : در هرحررا  یانرردتن کیررانى دیگررر رتیررر ، 

زفت  نیاده ف تز رفنق مانده تند ف حتى بقایا ف نماینردۀان تیرن یانردتن نیرز در 

سیستان دیگر تز آتیه تى رفجن بریفردتر نیستند. ۀ  سرسبد ف بیتر تز همه 

 فتنرران کیررانى پسررر  ررفتن ملررک محمرردهظیم یرران ، بنررام حیرردرهلى تسررر کرره 

ن رفا تف، تف ده تیرن  هنفز به تفیفن ف دیگر مفتد میدر آلفده نجده ف در تحر

یاندتن سلطنتى  زمیار حقارر آمیز فقر ف تفیک یفیض رت فرتمفض نارده 

تند. ۀ ته میجفد حجمر تلملک حاکم تییرر ، جراایر ف تظلرم هلیره کیانیران رت 

رسم کرد ف یفته به هنفتن یک حربه سیاسى ف یا به هلر تغررتض جیارى 

 فد بفد ف میان مرردم ن رفت بافرر جدیدى برآنیا فجار آفرد. جایعه تى مف

میجررد کرره کیانیرران تز بفاررلر دتدن یاررى تز دیترررتن یررفد برره حرراکم )حجررمر 

تلملررک( تبرراء فرزیررده بفدنررد. در نتی رره حجررمر تلملررک، ملررک ۀلزترکیررانى رت 
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سالۀ رشید وجذاب با هیکل عظیم بلند تر ازدومتر  20در نیمروز دردهکدۀ لوخی خاشرود من جوانی  -

بنام اسماعیل جان پسر ابراهیم خان  کیلوئی 200برتخمین و چشمان براق و بازوان ست وسیمای درخشان

ً انسان را دیدنش به تعجب  ۷0را در اوایل دهه خواجه سورجو خاشرود  قرن بیستم دیده بودم که واقعا

 وحیرت تحسین وامیداشت . ولی نمیدانم بعد از کودتای ثور برسر او وخانواده اش که از زمینداران

 چه بالی آمد وچه شد؟. واربابان خاشرود بود،
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م بفر به دتدن دیترض به کدیدت تاو محمرد نمرفد. کدیردت تراو محمرد تز تبرار 

ن ترتیر  برغررفر فغیررر ملرک غیمان ف بره طبقره کرفلى متعلرق برفد . بردی

 1چنان  ربه فترد نمفد که بزفدی باهث ساتو للبی فمرت ملک ۀلزترجد.

مررییدى ، مییررفتنیم کرره : در  1۹در ترراری  رفتبررط تیرررتن ف تنگلرریک در لرررن 

( کسررانى تز تهقررا  کیانیرران در 1۹0٥-1۹0۳زمرران مامرراهفن در سیسررتان )

دۀى میاردنرد ف بررتى تمیرز سیستان ف فد دتجرتند کره بحرا  فقرر ف فیکرر زنر

 . ۲باار میرفر« سیستانى»جان تز سایرهناار غری  کلمه 

حین مطالعار بجرجناسی یرفد در  1۹0۵ -1۹0۲ ی.پی.تیر  طی سالیای 

سیستان، با بقایای یانردتن کیرانی تز نزدیرک میلرار نمرفده در مرفرد یانردتن 

کیرانی دیگرر  کیانی میگفید : درهرحرا  برا مررت ملرک بیررتم کیرانی ،یانردتن

رفبه زفت  نیاده فتز رفنق مانده تند فحتی بقایا ف نمایندۀان تین یانردتن نیرز 

درسیستان دیگر تز آتیه تی رفجن ف تمیدفتر کننده بریفردتر نیستند. فیرر ف 

غرررفر برره تیجرران ت ررازه نمیدهررد کرره دیترررتن یررفد رت برره تزدفتو بررا رؤسررای 

دری فقیررر ف  ررعی  تنررد کرره دیگرررتین دیررار بدهنررد. ۀرچرره تز سررفی دیگررر بقرر

دیترتنجررران لرررادر بررره فارررلر برررا یانفتدهرررای برررزرت منطقررره تی ف محلررری 

سرزمینیای م افر نیستند فبره نظرر میرسرد کره محرتمیً مررت ف میرکفدکران 

 مؤنث درمیان آنیا لاب  میحظه تسر. 

 :۱۸۷2- ۱۸3۷یسالها نیب سیستاناوضاع 

فرما درمیرران دف بررا سرنفجررر کجرر« بییازب بییزرگ»، سررا  آغرراز 1۸۳۷سررا 

 یاریفز یرفسیه ف تنگلیک بیاطر بفد فنبفد هست یعنی یترفپام  یلدرر رل

 آن بفد.

تبرراه بررا دجررفترییا فبحرتنیررای سیاسرری ، 1۸۶۷-1۸۳۷یای سررالتفغانسررتان در 

سیایا رت  برجر  کجفر نه تنیا حمله سالیا . درتین بفدرفبرف جده کننده یی 
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سرر محمردیان  دفرع نمرفد، بلاره در در آنطر  درس ییبر تفسط سرپاه تمیردف

دفتم کررد، نیزدلیرتنره مبرارزه ف ماه  11مدر که هرتر  تیرتن بربرتبر حمله 

تنگلیسرریا  1۸۳۹مقافمررر نمررفد. تفررزفن برررحمیر سرریایا ففارسرریا، درسررا  

تفلین ت افزیفد رت برتفغانستان هملی سایتند،فلی دفسا  بعد با لیام دلیرتنره 

ند ف فبررا تل ررار سررنگینی کجررفر رت تررری نمفدنررد. مررردم تفغانسررتان رفبرررف جررد

برهررتر حملره نمرفد فلری تیرن  فرارکباردیگر دفلرر لا راری  1۸۵۷درسا  

م بفرجررد دسررر تز بررا مدتیلرره تن لرریک  بررار نیررز مففررق برره فررت  آن نگردیررد ف

تما تفغانسرتان کره طری سرالیای  بگیرد فتز تجغا  آن منار  جفد.محااره 

تیررتن تفتنسرر در سیسرتان ن رفا کنرد  ،برفد فالد دفلر مرکزی 1۸۵۷-1۸۶۷

 فبیجی تز آن سرزمین رت درتجغا  یفد در آفرد.

با « بازى بزرگ»اين همه تخطيها ودشواری ها درنتيجه آغاز 

روسيه و قدرت های رقيب وبزرگ اروپائی يعنی سرنوشت کشورما درميان 

 .آن بودبود ونبود هستی فزيکی  بخاطر تثبيت موقعيت و انگليس 

 زتدهاه( حمله نمفد ج1۸۳۷بر جیرهرتر) زمانی که دفلر فارک  

حمد یان  برهرتر حافمر میاردند. درتین مففزیر نامدتر تف یارکامرتن 

ى ف تز بلفچیا هلم کدرسیستان میریان سربندى ف هاجم یان جیرهنگام 

یان نارفمى ف یان ان یان سن رتنى در میان طفتی  آن ا ااح  نام ف 

درتین هنگام   ی  تلدین پسربیرتم یان کیانی مناطق  بفدند.آفتزه تى جده 

 ی  آباد، بن ار فسایر لطعار دیگر رت درجما  فمغر  رفدهیرمند در 

تیتیار یفد دتجر، محمدر ایان سربندی، سه کفهه، چلن  ف بع ی 

 اییای دیگر رت درطر  مغر   ف نف  غربی مالک بفد، هاجم یان 

ی دیگر رت در مرکز کانا  ( فلسمر هایگجیرکی دجتک، پفلچی)پفل

بفد، بلفچیای نارفمی که رمیک جان دفسر محمد یان بفده،  ااح بزرت 

برو هلم یان فلسمر  نف  جرلی رت در دسر دتجته، متارفار هلییان 

فبرتدرض تبرتهیم یان سن رتنی محدفد به چیانسفر فساح  مقاب  سن رتنی 

له نمفد، برتی سرتن طفتی  ماکفر تیرتن برهرتر حم که . مفلعیبفد تینیا

فراتى مناس  فرتهم آمده بفد تا در غیا  ملک بیرتم  یسرجاه کامرتن  

پسرض ملک  ی  تلدین کیانى رت تز سیستان بیرفن کنند ف متارفار فى 
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رت در میان یفد تقسیم نمایند. تین نیر به مناه هم  کجیده جد ف ملک 

تز سیستان تیرتو کردند ف متارفار   ی  تلدین کیانى رت ت برتى بار دفم

کیانیان رت بین یفد تقسیم نمفدند. محمدر ایان پسرمیریان سربندی ، 

 ی  آباد فسایر لسمر های جمالی رت ااح  جد ف همدسر های تف نیز 

هریای سیمی بردند. تز تین پک دیگر جاه کامرتن نتفتنسر کماى به یاندتن 

ه تز طرفدترتن جاه محمفد فجاه کامرتن کیانى سیستان باند ف تین یاندتن ک

 . 1بفد، رفبه زفت  رفر ف بالی تز لدرر تفتاد.

( فلتى لندهار مفرد تیا م تنگلیک قه1۲٥٥مییدى ) 1۸۳۹در سا  

لرتر ۀرفر ف سردترکیند  یان زهیم لندهار م بفر جد به تیرتن برفد ، تز 

سرتن ف تمرتى  که با یک هده تز 1۸4۲سیستان هبفر کرد ف در تفتیر سا  

تفغان تز تیرتن رتهى لندهار بفد، دفباره فترد سیستان جد. در تین هنگام 

محمدر ایان رمیک طای ه سربندى ففار یافته بفد ف بین پسر تف لط على 

یان ف همض سردترهلییان بر سرمف فا  انجینى محمد ر ایان نزتا 

رت بریاسر سیستان  تفتاده بفد، لات سردترکیندلیان سعى بیرو دتد تا هلییان

برۀزیند، فلى یارمحمدیان، فزیر هرتر بطرفدترى لط على یان که 

یفتهرض هرفک فزیر بفد،کفجض بعم  مى آفرد. در آیر بعد تز میال ر 

هاى ه ر هجر ساله لط على یان بدسر همض ۀرفتار ف کفرجد ف سردتر 

رت به رحمد  یان  به فکالر تز  ان  برتدرض سردتر کیندلیان، هلى یان 

هنفتن حاکم سیستان در سافهه بر لرتر نمفد. درتین میان مرت ۀریبانگیر 

م( ف دیگر تز  ان  هرتر تلدتمى در 1۸٥1یارمحمدیان فزیر هرتر جد)

 م(. 1۸٥٥سیستان نجد. چیارسا  بعدهم سردترکیندلیان در ۀاجر )

( لندهار دچار هرو فمرو تز م1۸۵۵بعد تز مرت سردتر کیندلیان )

تز مدتی زد   پک ۀردید،(ض)برتدر فپسرتن سردترکیندلیان جینانسفی  ان

تمیردفسر محمدیان تزسردتررحمد  یان  ،فیفرد میان مدهیان لدرر

تمیر  یفتسر تا مع له  انجینی سردتر کیندلیان رت ح  نماید.برتدریفد 

 (1۸۵۶)دفسر محمدیان هم به لندهار آمد ف لندهار رت به کاب  ملحق نمفد

تز سردترتن لندهار معاجی تعیین نمفد. سردترتن لندهار به  فبرتی هریک
                                                 

۱
 ، حکمیت گولد سمید در سیستان دیده شود3محمود محمود، ، ج  - 
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 ند فمعاجی که تز سفی تمیردفسر محمدیان تعیین جده بفد، لناهر نارد

نار ایتی بلند نمفدند فتز جیر بیرفن رفتند. تمیر دفسر محمدیان ادتی 

رت به تطاهر تز یفد فتدتر آنیا همگی رت تحر پیگرد لرتردتد فسرتن ام 

زتدۀان تمیرب ای تطاهر تز تمیر رتهی تیرتن  چند ن ر تز برتدر نمفد فلی

 جدند. 

مرت سردتر تطیا تزدرتین هنگام هلییان سربندی حاکم سیستان با 

فارک دفلر هفتدتری یفد رت تز کیندلیان  فمجاهده تف اا سیاسی لندهار، 

تف  تز فحمایر نمفد  فتلی یرتسان که هم جاه لا ارمیجد،تز تف فتبرتز کرد 

بر ف یر  ض  کهبا حاکم لاینار میرهلم یان یزیمه  یفتهض کرد تا 

  1.لجار کجیده بفد، همااری نماید ف فین ف تف  )للعه ۀاه(

تسرررناد منتجرررر جرررده تز سرررفی  رررفتد محمررردی سیسرررتانی نجررران میدهرررد کررره در 

پیدر بیزرگ اسیدهللا میررهلم یران هرر  تمیرلاینار ق  ه 1۲۷۲ / 1۸۵۶سا 

حمله نمفده ف مردر اه ف ض ف فین ۀللعه   برمحمدرضا شاهعلم وزیردربار 

چنررد مرراه للعرره هررای  ررفین ف ض فدر  رت بررا لجررارهای لرراینی فسیسررتانی 

 ، فلرری بررا مقافمررر سرسرریر سررردتر تحمرردیان  سرراکزی هدرمحااررره کجررید

  ۲ .ه تسرفمردم  فین رفبرف ۀردید فمففق به فت   فین نگردید

بررا پررک تز آنارره  برهرررتر حملرره نمررفد ف دفلررر لا رراری م ررددت  1۸۵۷درسررا  

معاهده تی رت برا تن لریک تز هرتر هق  کجید، لیک رفبرفجد گتیدید م دد تن

متعیرد دفلرر فرارک مطابق فا  ججم آن معاهرده  که نمفد ءاریک تم اپدر 

، در تیتیفار میان تیرتن فتفغانستان تنگلیک حامیر کند. تز تیرن تراری   جد

معطرف  نمرفد ف  بیجرتر تف ه یفد رت بره سیسرتان  فارکلا اری دفلر ببعد 

رؤساى محلری رت چره بریی تز  ،میرهلم یان یزیمهتتفسط حامرتن بیر ند 

تز رته تطمیع ف چه تز طریق تیفی  متمای  به تیرتن سایر.  درتیرن هنگرام 

                                                 
۱

 .۱۷۶ص ، تهران،۱392چاپ  خورشیدی، ۱330ی،رویدادهای نوزدهم بهمن ماه ئاکجواد محمدی س- 
2

تهران( ۱392چاپ  «)خوشیدی ۱330رویداد های نوزده بهمن »خوددرکتاب ،سکائیواد محمدی ج - 

عرب به نشر  خان خزیمه ده سند به ارتباط حمله برقلعه گاه والش وجوین از سوی امیر قاینات میرعلم

 (20۴-۱۸۷.)صصسپرده است
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هلییرران سررربندی یگانرره فترث متارررفار محمررد ر ررا یرران سررربندی بررفد ف 

فسرررر محمررردیان نرررارفمی ف تبررررتهیم یررران تمررررتء دیگرررر هاجرررم جررریرکی ، د

 سن رتنی هر یک نماینده بزرت یانفتده های یفد درسیستان  بفدند. 

به تیرتن دهفر جد ف در  1۸٥۷رمیک طای ه سربندى هلییان درتفتیر سا  

آن ا با یک جیزتده یانم دیتر بیررتم میررزت، پسرر دفم هبراک میررزت، بررتدر 

کرده به سیستان هفدر کرد، فلى پرن  مراه محمدجاه لا ار جاه تیرتن تزدفتو 

تز فرفد تف به سیستان نگاجته بفد که تفسط برتدر زتدس یرفد تراو محمردیان  

(. لااررد میاررفص تز تیرررتن برررتی بررردن جرریزتده یررانم 1۸۵۸کجررته جررد)

فرستاده جد فلی هی  تلدتمی به همر  نیامرد کره تراو محمردیان رت تغییرر دهنرد 

مانطفریاه حافمر رت غا  کررده برفد درمقرام فیا تعقی  کنند،ف ۀاتجتند ه

فتین یفد دلیر  کرافی تسرر کره تراو محمرد هرم یرفد رت تحرر  .یفد بالی بماند

تفتمر فتطاهرر جریریار تیررتن لررتر دتده برفد فحقرف  فتمتیرازتتی  تز دفلرر 

 تیرتن دریافر میارده تسر. 

حا  هزم تسییرفتله مییدی فلتیاه تمیر دفسر محمد یان ب 1۸۶1در سا  

هرتر آماده حرکر بفد نسبر بره  تیالرر سیسرتان نیزبری ت رافر نبرفد ف طبعراً 

متف ه دیالر تیرتن در سیستان بفد ف تامیم دتجر پک تز تن مام هرتر تز 

منافع تفغانستان  برسر یای سیستان دفاا کند، فلی مرت به تفم را  نردتد ف 

رتر بردرفد مییدی( در یفد هر 1۸۶۳ییلی زفد پک تز تسییر هرتر) فن 

حیار ۀ ر، با آنیم در نیستین رفزهای ۀجایض هرتر متف ه مسمله سیستان 

 . 1جد ف برتی تار  سیستان نزتهی بین تفغانستان ف تیرتن رفی دتد

مررییدی در بیجرری تز سیسررتان ن ررفا کرررده بررفد  1۸۶۳تمررا تیرررتن کرره تررا سررا  

 ارد. میۀری دهفر  ماررتً دفلر بریتانیا رت به میان ی

در سررالیای "محقررق معرررف  تنگلرریک در تیررن مررفرد مرری نفیسررد:نسیین راولی

ماررتً دفلرر تیررتن مف رفا سیسرتان رت بردفلر تنگلریک  1۸۶۳تلی  1۸۶1

در تیرن برا  دیالرر  1۸۵۷ۀفجزد کرد که طبق مرادس ججرم هیدنامره پراریک 
                                                 

۱
 . ۱24بار تولد جغرافیای تاریخی ایران، ص  - 
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کند ف تز ت افزتر تفغانیا در سیستان  لفۀیری نمایند. دفلر تنگلریک  رفت  

ستان هی  فلر سیستان رت  زف مملار تیرتن نمری دتنرد، بنرابرآن می دتد تنگل

 .۱نمی تفتند تز دیالر تفغانیا به آن تیالر ممانعر کند 

،هررررو  1۸۶۳در رررفن دفسرررر محمرررد یررران در هررررتر پرررک تز مررررت تمیرررر 

تاو فتیر کاب  میان تمیر جریرهلییان فبررتدرتنض تار  فمر ی که برسر

مسرلط کابر  بررفر تا تمیرر جریرهلی یران پن  سا  رت در برۀ ،د ۀردیرفنما 

.ف دکررتسرت اده هررو فمررو دتیلری بره ن رع یرفد  تیرنتیرتن تز  .(1۸۶۸د)فج

بررره ، تز کرمررران فلاینرررارلجرررفنیای یرررفد رت   1۸۶۷ف 1۸۶۶سرررالیای طررری 

فلتری  د.فللعه نادهلی فللعه فت  تجرغا  نمر تارت آن تیالر د ف دتسیستان سف  

ستان تز چن  تیرتن،آمراده جرد فتیررتن رت تمیر جیرهلییان، برتی تار  سی

به   ن  تیدید کرد. تنگلیک برطبق معاهده پاریک پای حامیر پیض ۀاتجر 

بحیرررث حارررم فترد سیسرررتان جرررد فسیسرررتان رت 1۸۷۲ نررررت  ۀفلدسرررمید درف 

.لسمتی رت به دفلرر پرارک فلسرمتی رت بره تفغانسرتان دتد. بدفبیض تقسیم کرد

 ۀانه بیاید  دت ی دتستان تین حامیر در فال

 آثارمتعلق به ملوک کیانی: مظفرالدوله وتخریب 

مرییدی برا بیرحمرى تمرام تسرناد ف  1۸٦۷مظ ر تلدفله حامرتن سیسرتان در   

سرتفده مری  منرفچیرآثار تارییى رت در سیستان آتض زده ف نابفد کرد. دکتفر

م مظ رتلدفلره حراکم سیسرتان )در بیرض 1۸۶۷لمررى/ 1۲۸۳درسا  »ید:  ۀف

تیرررتن( برره سرررتن ف بزرۀرران سیسررتان دسررتفر دتد تررا  میررع تسررناد ف  متارررفی

نفجته هاى میتل  رت برتى تحرتز مالایر ف تثبرار حقرف  لردیم یرفد نرزد تف 

بیافرنررد. ریررض سرر یدتن ، کدیرردتیان، میرررتن ، پررادترتن، تربابرران، کینترررتن ف 

، سرررتن طای رره هررا در ترتمرره ف تسررلیم تیررن تسررناد ف مرردتری پرریض دسررتى کردنررد

زمررانى نگاجررر کرره دسررته هررا ف بسررته هررا ف طفمارهررا تز تیررن ۀفنرره تسررناد ف 

 مدتری بدسر مظ رتلدفله تفتاد. 

                                                 
۱

.افغانستان و هند برتانوی  6۸6،ص  3میالدی، ج  ۱9ایران و انگلیس در قرن  تاریخ روابط سیاسی - 

 . ۱36۱از اصغر حسن بلگرامی ترجمه عبدالوهاب فنائی چاپ اکادمی علوم افغانستان 
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تین حاکم تز یدت بییبر ف نادتن که نمى دتنسر ۀاجر زمان ، پرده تز تهمرا  

جنیع ف کردترهاى ناپسند مردمان بر میدترد، دستفر دتد تا  میع نفجرته هراى 

ها برار تز تررک دسرتبرد تلرفتم میرا م در یرای ۀرد آفرده رت که هریرک ارد

سپرده جده بفد ف باز تز یای برآفرده بفدند، پاره پراره کررد ف پراره کاغراها 

رت بدسر بادهاى ادف بیسر رفزه سیستان سپرد ف مدتیا تیرن کاغرا پراره هرا 

همچفن مردم تین سرزمین آفتره ف سرۀردتن ف بیقررتر بفدنرد. کرار ناجایسرته 

تلدفله یاسره تسناد ف مدتری رت تز میان نبرد ف باز در ۀفجره ف ناپسند مظ ر

ف کنار سیستان مدترکى بدسر مى تفتاد. بیجتر تسناد بازمانرده بدسرر میررهلم 

یان سردتر بیر ند، که حاکم سیستان جد، تفتاد ف مسلماً ترا تمررفز تیرن تسرناد 

 در تین یاندتن بر اى یفتهد بفد . 

مسرا د ف مردترک ف بناهراى همرفمى کره سرۀاجر سن  لبفر ف سرن  هراى 

تاری  بنا یا رلبار مفلففار رت بر آنیا حرک یرا نقرر کررده بفدنرد، نیرز هماننرد 

سرۀاجر تسنادى تسر کره برر کاغرا نفجرته بفدنرد. سررتن یانردتن کیرانى مرى 

دتنستند که تین سرنگیا نمرفدتر تهمرا  ییرر ۀاجرتگان جران تسرر . آنیرا رت در 

ف به نگیدترى آنیا کمربسرتند ف سرن  بزرۀرى رت دهاده ریجان ۀرد آفردند 

که نام ملک لط  تلدین برآن دیرده میجرد، در دیرفتریاى تز درفتزه هراى تیرن 

 دهاده نا  کردند. 

 

 برخی از لوحه های شکسته در دیوارکاخ یکی از ملوک کیانی سیستان 
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م( برتثر تغفت ف تحریک چند تن تز مامفرتن 1۹0۲لمرى )= 1۳۲1در سا  

ى سیستان دستفر دتده جد که تیرن سرنگیا رت ۀررد آفرنرد، پرک تزآناره تز رسم

تطرت  ف  فتن  تین لفتی  در محلى  مرع جرد، تیرن حراکم نیرز دسرتفر دتد ترا 

سن  ها رت با پتک یفرد کردند ف تز میان بردند. تۀر تین حارام ندتنسرته بره 

 یالرر   ف چنین تهما  غیر تنسانى ف  اهینه دسر زده تند، زهى نرادتنى ف 

تۀررر دتنسررته تیررن کررار هرراى زجررر ف ناپسررند رت کرررده تنررد، زهررى سررن  دلررى ف 

جقافر   ف تۀر مامفر بفده تند، ما هر مامفرى رت معافر نمى دتنریم ف تف رت 

  1 ...«به نیاى یاد نمى کنیم ف تا بتفتنیم با نیض للم مى آزتریم 

 :کیانی   انقراض سلسلهعلل 

مراهی یررا طبیعری پرک تز تفلرد رجرد میانررد، فتن مسرلم  تسرر کره هرپدیردس ت ت

میجفد فبتدری  پیرمیگردد فسرتن ام رف به زفت  ف نرابفدی مری نیرد ف  رای 

یررفد رت برره یررک پدیرردس نررف یررالی میانررد. تلترردتر کیانیرران نیزمنحیررث یررک پدیرردس 

ت تماهی ، دفرتن پرتز فرتز یفد رت پیمرفد ترا سررتن ام رف بره نرزف  نیراد ف 

آلرای یات مفترد همرده هلر  تنقررتض تلتردتر طای ره کیرانی رت تز میان رفر. مع

 :جمردمیچنین بر فتد محمدی سیستانی 

درمیرران هلرر  مت ررافر تنقرررتض تیررن طای ررو تررارییی ، یارری هررم تیررتی   -1

مرراهبی) جرریعه فسررنی(، میرران ملررفی فملررک زتدۀرران فتفرررتد منسررف  برره تیررن 

ز تسلط ا فیان برتیرتن، طای ه تسر. کیانیان فتکثریر مردم سیستان تا لب  ت

پیرررفتن مرراه  تسررنن بفدنررد، ظیررفر ارر فیه ف رسررمی جرردن مرراه  جرریعه 

درتیرتن، یط فاا  درجتی میان ته  تسنن فتجیع کجید فمردم رت تز هم بدف 

 ۀرفه سنی فجیعه تز هم  دت کرد. 

رفتررار پررر تز یجررفنر فتحقیرآمیررز حجررمر تلملررک میرررهلم یرران یزیمرره،  -۲

تجررغا  فتقسرریم آن،درهیررد محمررد جرراه لا ررار، بسرریار  حرراکم سیسررتان بعررد تز

چجررمگیر ف برتزنررده بررفده تسررر. میرررهلم یرران کرره در آغرراز تاررر  سیسررتان 

مییفتسر در سیستان برتی یفد پایگاه مردمی دسر فپا کند، لاد دتجرر برا 
                                                 

۱
 ۱۷دکتور منوچهر ستوده ، مقدمه احیاء الملوک در تاریخ سیستان ، ص  - 
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دیتر یای تز ملفی کیانی تزدفتو نماید، تما ملک کیانی تز دتدن دیترر یرفد 

فرزید ف تین تمر سب  جد تا میرهلم یزیمه نسبر بره تیرن  به میرهلم یان تبا

یاندتن که تز هفتدترتن دفلر تفغانستان بفدند، کینه بد  ۀیرد ف تز هر تماان 

ف زمینه یی هلیره تیرن یانردتن سرفء تسرت اده کنرد. تیرن حراکم مسرتبد فمت رافز، 

ملررک ۀلزتریرران پسرررملک  رری  تلرردین کیررانی رت م بررفر سررایر تررا هلیرررغم 

فی للبررری، دیتررررض  رت بررره تزدفتو تررراو محمررردکف )تزتبار غیمررران( در آرز

آفرد، ۀلزتر یان تز غم تیرن ننر  د  مررت جرد فبرزفدی دچرار سراتو للبری 

ۀردید. میرهلم یان یزیمه فجار بر تفرتد با تهتبارتین یاندتن رت تفرزتیض دتد 

ر هرای فترده تز سرفی حجرم تحقیرر ف در نتی ه آنیایی که تحم  تفهین هرا ف

 تلملک هلم رت ندتجتند ، م بفر به تری سیستان جدند.

میرا رر کیانیران تز سیسرتان بره هنرد هل  زفت  تیرن طای ره تز  دیگر یای -۳

فبلفچسرررتان فسرررریک فترررفن فتربرررر حیدریررره فهررررتر فنقررراط دیگرررر تسرررر. 

میا رر بیض تز تندتزس تفرتد تیرن یانردتن »محمدی یمک سیستانی مینفیسد: 

ی دیگر، تز  مله به هندفستان تسرر.) ۀ تنری دربرارس تیرن تز سیستان به  اها

میا رتیررا تینارره بیجررتر کیررانی هررا ه رررر کرررده تز سیستان،سرررتن ام پیفنررد 

یررفیض رتبررا کیررانی هررای سیسررتان همرریً تز دسررر دتده تنررد. نمفنرره درتیررن برراره 

در «  ررالق»ملررک زتده هررای بلفچسررتان فبرره فیررده ملررک زتده هررای منطقررو 

برا تایره برهفیرر بلرفچی یرفیض، نسربر بره سیسرتان فهفیرر سرتفتن تنرد کره 

سیسررتانی ۀرررتیض ندترنرردهی ، کرره تررا تنرردتزه تی نمییفتهنررد کرره تیررن هفیررر رت 

 دتجته باجند.تین ملک زتده ها تز  یر ماهبی به کلی سنی ماه  تند.(

برره بررافر مررن بقایررای کیررانی هررای » میگفیررد:محمرردی یمررک سیسررتانی   ررفتد

از در تسررنن یررفیض پررای فجرررده تنررد، نرره تینارره چررفن بلفچسررتان تز همرران آغرر

بریی تز لبای ، پک تز تفف  ا فیه ماه  هفض کرده باجند. به همین دلی  

هررم هسررر کرره تمرررفزه آنچرره کرره تز کیانیرران در سیسررتان بررالی مانررده تنررد همرران 

 «1فرزندتن ملفی کیانی تند ف  غرف تمامی جیعه ماهبند.

                                                 
۱
 30، صریخ سیستان احیاء الملوک در تا دکتور منوچهر ستوده ،  - 
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به بافر من یای  تز هفتم  همدس ت رله » محمدی یمک سیستانی می تفزتید:

فتنجعا  بین کیانی ها، ۀرتیض ملفی جان به تجیع فسرنی جردن بدنرو کیانییرا 

بفده تسر. فتیناه تینک ملک زتده ها در بلفچستان کریً سرنی تنرد، مسرأله تی 

تسر که برمیگردد به همان آغاز جیعه جدن ملرفی. نره تیناره بعردها هرده تی 

یع برۀجررته باجررند. جرراید برتثررر تیررن تیررتی  هررا تسررر کرره تز کیانییررا تز تجرر

سرررتن ام کیررانی هررا چنرران برراهم بیگانرره مرری جررفند کرره نفجرریرفتنییا)تحتما ً 

جیرفتنی هرا یراد جرده در ندتدنامره تفغران( بلرفچ جرده ، در زمران ملرک بیررتم 

( به رغم هم فتری بافی، هی  ۲0یان)حسن تحمدی، غرتفیای تارییی، ص

ندترنررد فبعرد هرا مرری بینریم کره در یررفرض آزتدیران یرارتنی برره  ترتبراطی برا تف

نی ( هی  تجاره تی به ترتباطض با کیرا۲۷1لاین)حسن تحمدی، همان تثر، ص

تجته باجریم کره هرم تکنرفن فرزنردتن آزتدیران ، های سیستان نمیجفد ف به یاد د

  1 دریارتن بلفچستان پاکستان بلفچ تند.

تراری  میرا رر ۀسرترده کیانیران رت بره آلای  فتد محمدی یمرک سیسرتانی ، 

زمان سلطنر جاه تیماس  تف  ا فی درتیررتن بره هقر  بررده مینفیسرد کره، 

برتثر کم لط ی تیاره جراه ار فی نسربر بره ملرک سرلطان محمرفد پیردت میانرد 

فملررک سررلطان محمررفد نررزد یفیجررافند مررادری یفد،همررایفن ۀفرکررانی رفترره، 

( 1۵۸-1۵۴یجرفد.)تحیاء تلملرفی، ص هفر به هنفتن تیف  بره تف پیجرنیاد م

تمرفز کیانییا در پن ا  پاکستان  معیر تنبفهی  رت تجرای  میدهنرد فبقایرای 

جررران هنرررفز هرررم در بلفچسرررتان هرررم برررا نرررام کیرررانی، ملاررری فملرررک زتده هرررا 

تیررن هررده برره غیررر  ( فبرراز۲۳0معرففند.)سررایاک ده هزترمیرر  درتیرررتن،ص

ه تفغان( ففرزندتن تفینرد، کره ترا تدیان یارتنی)نک:ندتدنامتزتبفت   معی آز

کنفن در بلفچستان پاکستان بفد ف باض دترند. همچنین غیر تز کیانی های تند 

کررره ندتدنامرررو تفغررران ح رررفر جررران رت در تطررررت  هررررتر فلنررردهار در هیرررد 

یانفتراکر کرده تسر.تز کیانی های همررته ملرک  ۷۲0تمیرهبدتلرحمن یان 

انفتر، با همین نام کیانی، درمحرف ر محمفد سیستانی هم، تمرفز چند اد ی

تربر حیدریه مف فد تند که هنفز هم کم فبیض با سیستانی ها در ترتباط تند. 

  «همچنان که کیانی های سریک.
                                                 

۱
 ۱۴۶، صاحیاء الملوک در تاریخ سیستان  دکتور منوچهر ستوده ،  - 
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 فتدساامی سیستانی   آیرین فررد تزتیرن نرفا فآیررین جریص محتررم بقف  

یران »فنامدتر کیانی ها، در زمان ما ملک محمدهلی یان کیانی معرف  به 

یفرجیدی دیده تز  یران فرفبسرر ف در  ری  1۳۳۲بفد که در سا  « ملک

  1 آباد به یای سپرده جد.

 

 ۱9قرن  نیمه یک سند تاریخی در بارۀ  سیستان

 سیستان بقلم سید ابوالحسن شاه حکیم باشی

کنررر »تیررن سررند تفسررط آلررای سررید محمرردهلی  مررا  زتده تز میرران تسررنادي کرره 

رفرتنسه در تیرتن در زمان ناارتلدین جاه تز تیررتن نفیسنده ف س ی« بیگفنف

بررایفد برره فرتنسرره برررده ف ۀفیررا تمرررفز در کتابیانرره ملرری دتنجررگاهی جرریر 

.  دربا ى سند نفجته جرده ۲تسترتسبفرت مح فظ تسر ، رفنفیک جده تسر 

تفصیل احوال سیستان از روب خط سیدابوالحسن شاه حکیم باشى » تسر : 

شیهر محیرم  ۱5ت که قلمى میى شیود: ییوم پنجشینبه نوشته شده بنحوب اس

 « مریقجری ه ۱2۷3الحرام 

 :متن سند 

: تف ً طای ه بلفچیه . معظم آن طای ه دف اهالی سیستان کلیه سه طایفه اند » 

فرله تند، تۀرچه طفتی  دیگربلفچ هرم در آن را هسرتند، مگرر بعلرر کثررر ف 

د. طای رره تف  طررفلی کرره تیرر  غلبرره تیررن دف طای رره باسررم تینیررا نامیررده جررده تنرر

یان انیرران بلررفچ تنررد کرره تمن باسررم پسررر تف سررردتر تبرررتهیم یرران برره تبرررتهیم 

یررانی مجرریفر جررده ، مسرران تبرررتهیم یرران للعرره چیانسررفر  تسررر ف آن للعرره 

  ف ترت دترد. یرا حارار دفمریربرض محامی تسر که یند  ف جیرحا ی  

تقریباً دفیسر یانه در یرارو در تفی للعه تیمیناً سیاد یانه مسان دترد ف 

آن می باجد ف بالی تهر  ف رهیرر تف در تیرن للعره  رار کره ت اری  دتده مری 
                                                 

۱
 40 -36ص خورشیدی، ۱330بهمن  ۱9جواد محمدی سکائی سیستانی،سیستان ورویداد - 
2
  ش۱3۴3مجله سخن، آذرماه   - 
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جرفد، مری باجررد: پرده هررا، نرادهلی ،  رفمرری   یرا  رفکرری ، ط لرک ، تبرررتهیم 

آبرراد، ده ارر ر، یرردن  ، یفت رره تحمررد، کررده ، للعرره کررده ،کرره مررردم آن طای رره 

رؤسررای آن مردمرران ن یرر  ف بررا فارسرری زبرران ف تثنرری هجررری مرراه  تنررد. 

تستیفتن تند ف تمن برزرت آن تربرا  هلرم یران ، تربرا  محمدحسرین یران ف 

تربا  فتحعلی یان تسر .  معیر آنیا پاناد یانفتر ف جغ  آنیا زرتهرر ف 

جرراار تسررر . پرریض تز تیررن برأسرره مررردم مسررتقلی بفدنررد، تمن رهیررر تبرررتهیم 

نجرین تبررتهیم یران تۀرچره بسریار  یان بلفچ هستند.  معیر مترفطن ، تحجرام

تسرر ، تمرا در  نرر  هرای یررفد جران سره هررزتر ن رر ت نگچرری  مرازه سررفترف 

تس  سفتر ف پیاده دترد. تما حالر تبرتهیم یران ، مرردی تسرر دتیرم تلسرار ف 

 معتاد به چرک ف بن  ف ... 

. بزرت تر آنیا دفسرر محمردیان برفد کره  طایفه دوم بلوچیه ، ناروئی است

هررق( ففررار نمررفد ف مرررد معتبررر ف درسررتی بررفد. تمن پسرررتن  1۲۷۳تمسررا  )

رجید ف برتدرتن کار آمد تز تف بالی مانده تند. تز پسرتنض درفیرض محمردیان 

یررفتهر زتده سررردتر هلرری یرران تسررر.  ررفتنی رهنررا ف بررا هررفض مرری باجرردف 

للع ار دفسرر محمردیان :  .ن ربرتدرض جری  یان نیز آدم درستی تسریا

ان که مسان مجارتلیه   فبر فرتز یای تفده های جیر تارییی برو نفهلم ی

کرکفیه ، آتجاده زردجتیان سیسرتان فتلرع در یرک منزلری جرما  زرنر  ، برر 

یرتسان.سیستانی  بفد، برو کینه ده جری  یران، ک رک ،  –سر رته زرن  

للعه جیرد  یان برتدرض ، للعره دی دیلره .  معیرر ف رهیرر مجرارتلیه نیرز 

، تما ت نگچی سفتره ف پیاده ف  مازه تض ، هزتر ف پاناد ن ر می زیاد تسر 

 باجد.

تنرد، کره ِملرک آنیرا ،  سیردار امیام خیان و کمیال خیاندیگر تز طای ره بلفچیره  

رفدبار تسرررر  ف للع رررار آنیرررا : بنررردر، چیاربر ک ، حسرررین آبررراد، ۀنبررردها، 

لیررران تجرررانک ، للعررره فرررت  ،میرررر آبررراد، کررره در کنرررار رفدهیرمنرررد ف مرررابین م

ۀرمسیرتر لندهار ف ملک سیستان فتلعسر .  معیر  نگی آنیا بره هرزتر ف 

پاناد ن رمیرسد. تۀرچه رهیر تبرتهیم یان  نیستند، تمرا در چپراف  ف دهرفت 

 به لاهده تیلی رفیق هستند.
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تما تفغانان پجتفنیا  سیسرتان کره رمریک آنیرا هللا مرتدیران غلی رامی   غل رامی 

یناً پانارد یرانفتر در کر  سیسرتان مت رر  دترنرد. درسر تسر  می باجد، تیم

ف مابقی در هر ا چند یرانفتر  1مفسفم به برو تفغان دفیسر یانفتر درمح 

 هستند.

تمررررا فارسرررری زبرررران ف جرررریعه مرررراه  دف اررررن  تنررررد: اررررن  تف  تز آنیررررا 

یان سربندی محمدر ایانی تسر که تمن در تحر حام برتدرض سردتر هلی

ه تی تسرر تیمینراً دفیسرر یرانفتر کره میگفینرد تز  ریمی باجرند ف سرربندی طا

تسررر ف  سییه کوهییه تف ده ملررک تددر ن  رری تنررد. مسرران هلرری یرران سررردتر،

تیمیناً هزتر یانفتر ساکنین آن ا می جفد. تین للعه ترت ف یند  دترد ف سه 

هرتده تف  هم در آن اهسر. ف للعره  رار دیگرر کره مسران رهایرای سرردتر 

  مری باجند:سره کفهره ، اردکی ، طرفطی ، چلیرک ماکفر تسر، براین ت اری

)ظ: چیلررک(، دتدی، کمررا  آبرراد، ناارررآباد، تدیمرری، بغن ررار، جررییان ، حسررین 

آبرراد، جرریر زتهرردتن  غیرررتز زتهرردتن مف ررفده کرره مرکررز تسررتان سیسررتان ف 

بلفچسررتان تیرتنرری تسر،سیسررتانی ، سرره للعرره ، هلرری آبادکرره بع رری تز تیررن 

یگرر ندترنرد. مرردم تین را هرا فارسری زباننرد، للع ار رهیر دترند ف بع ری د

مگررر کمرری تز بلررفچ کرره مجرریفرند برره  مررا  زتمرری.   معیررر آنیررا بسرریار تنررد، 

چناناه بع ری تز یرانفتر ف تمریی آنیرا کره تستح رار بیرم رسریده برا لرانفن 

مالیار ف تمیی فمفت   نفکر می نفیسم ، تما هدد ن ری ت نگچری سرفتره ف 

  ر میرسد. پیاده  مازه بسه هزترن

                                                 
۱

بخشیده بود. برج افغان را در اصل ملک بهرام خان کیانی  به محمدخان پسر اعظم خان غلجائی  -

محمدخان بعد از اخراجش توسط فتحعلی شاه قاجار از خبیص کرمان،به سیستان آمده بود.نامبرده از نسل 

وبا قیماندآ افغانهایی بود که همراه محمودافغان به ایران لشکر کشی واصفهان را فتح کرده بودند. ملک 

در منطقۀ میان کنگی  وناحیه ای را وقلعهمحمدخان غلجائی ازدواج نمود، کیانی با دختر  م خاناربه

به برج افغان  ها بعدکه او وتابعین وی در آنجا سکونت اختیار نمودند وآن قلعه بخشید سیستان به وی  

،نیز: جواد محمدی سیستانی، 230)جغرافیای تاریخی سیستان، از دکترحسن احمدی، ص.یافتشهرت 

ماالً  هللا مرادخان غلجائی پسر همین محمدخان احت (۱۱4خورشید، ص ۱330بهمن  ۱9سیستان و رویداد 

بوده باشد که درسالهای پس از زوال اقتدار ملوک کیانی در نیمه دوم قرن نزدهم از سران سرشناس افغان 

 در سیستان بوده است وظاهراً پس از تقسیم سیستان  منطقۀ کنگ را برای زندگی برگزیده است.
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ان  دفم فارسی زبان در تحرر حارم محمردهلی یران پسرر هاجرم یران لرفم 

جیرکی تسر که تلبته در للعه دجتک ف رهیر تف در للع ار م ارله تسرر : 

 زینک ، تاین ، کفری ، زیارتگاه، یمک ، ملک حیدری، رهیرر تف هرم 

تیررن  ییلرری تسررر ، تمررا سررفتره ف پیرراده ف ت نگچرری هررزتر ف پانارردن ر دترد. ف

رؤسای طفتی  مراکفره هریرک بجیاره رمریک لرفمی مری باجرند ف تطاهرر 

بیک دیگر نمی کنند ف مالیار بیم دیگر نمی دهند. مگر به لاهده تیلری برا هرم 

سازۀارند. در دهافی برا یارم بیگانره برا هرم مت رق تنرد ف ۀراهی هرم در میران 

 یفد نزتا میانند.

باک ف ۀندم ف  ف تسر . مرثیً درک  سیستان پف  نیسر. معامله تیجان با کر 

تین یابف به فین مقدتر ۀندم ف تین ۀفس ند یا ۀاف به فین مقدتر  ف یا به فین 

 زرا کرباک یرید ف فرفض مى جفد. 

ملک آنجا ک ـــالً مال حیاکم اسیت ، رعییت ابیداً امیالک ندارنید. آب و زمیین از 

ه از حاکم و دو حاکم ، تخم و گاو و زحمت از زارع.  هنگام حاصل یک حص

حتیى در  حصه از زارع مى باشد. ملک موروثى و زرخرید هییچکس نیدارد.

قلعیه اگرکسییى خانییه بسییازد و بعیید بخواهید از آنجییا سییفرکند ، اختیییار فییروش 

ندارد. حاکم به هرکسى میخواهد میى دهید. در والییت سیسیتان از زارع ییک 

ل و ییک و از ثلث حاصل زراعت را حاکم مى گییرد و از گیاو و گوسیفند چهی

صیییادان چهییل و یییک پییر مرغییان شییکارب را. نیییز در آنجییا تییاجر و اصییناف 

 دیگر و دکاکین نیست . 

محاف  سردترهلى یان بعد تز ف ع تیف  نفکرکه به هرسفتره پن  یرفتر 

بار تفجان که به تاطیح آن ا یک   ر ۀاف زمین تسر ، میدهند که حاا  

باجر ۀردهد،بیفرد. بیر پیاده نار ه آن زمین رت یفته یفد باارند ف یفته 

آنرت که هبارر تز یک رأک ۀاف زمین تسر ، مى دهند. ف تز غیر تیرف  سره 

هررزتر یرررفتر غلرره ، دفیرررفتر پررر، چیاراررد ۀرراف، هررزتر فدفیسررر ۀفسرر ند 

هاید سردترهلى یان مى جفد. ف یک من سیستان یک من ف سه چیاری من 

مقرر ندترد، هرلدر  معیر باجرد تبریز تسر . تما آ  ف ترت ى سیستان حد 

 ف بتفتند زرتهر کنند، باز ملک ف آ  زیاد آید. 



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        59 

تما محاف  تبرتهیم یان تۀرچه م ا  تستح ار بیم نرسید، ۀفیا لری  بره 

حاارر  سررردترهلى یرران باجررد. ف حاارر  دفسررر محمرردیان ف محمرردهلییان 

یران  ۀفیا هردف کمتر تز حاا  تبرتهیم یان باجد. ف همیچنین حاار  کمرا 

ف تمرام یران کمترر تز تبررتهیم یران تسرر . تۀرچره ملرک ف آ  آنیرا فرررتفتن ، 

 لان رهیر کم . 

تفصیل پاره ملک و رعیت سیسیتان غییر از احشیام نشیین کیه مقییم نیسیتند، 
 هرآنچه بهم رسیده از این قرار است : 

 هزتر یانفتر                  پن اه زفو،               للعه سه کفهه ،

 دفیسر یانفتر                بیسر زفو ،                   لر آباد ، دف

 اد ف پن اه یانفتر                  سى زفو ،           ادکى ف تکبر آباد،

 اد یانفتر                 بیسر زفو ،                      طفطى ، 

 پاناد یانفتر                  پن اه زفو                          دتدى ، 

 پاناد یانفتر                 اد زفو ،                          لیک ،

 اد یانفتر                بیسر زفو ،                      کما  آباد،

 اد یانفتر                  سى زفو ،                 ناار آباد ،   

 دفیسر یانفتر                پن اه زفو ،                         تدیمى ،

 دفیسر یانفتر                سى زفو ،                           کچیان،

 پاناد یانفتر                ه تاد زفو ،             بغن ار ف جییان، 

 پاناد یانفتر      بیسر ف پن  زفو ،                       حسین آباد،

 یااد یانفتر              بیسر زفو ،                       اد، محمدآب

 پن اه یانفتر             پانزده زفو ،            حسین آباد سه کفه ،
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 یااد یانفتر                  سى زفو ،             للعه یفزباجى ،  

 اراد یانفتر چی                اد زفو ،                      ی  آباد ،

 ججاد یانفتر                  اد زفو ،            ماهر ۀافدترتن،

 سیاد یانفتر                  اد زفو ،             ماهر ایادتن ،

 ( یانفترتسر . ٥٦00که  معاً تینیا ه تادف چیار زفو فپن یزترفججاد) 

هم رسیده ،  ملک ف زرتهر ف رهیر دفسر محمدیان آنچه که تستح ار به
 تز تینقرتر تسر : 

 ججاد یانفتر              پن اه زفو ،               برو نفهلم یان،

 سیاد یانفتر                چی  زفو ،                    برو کینه ،

 سیاد یانفتر               هجتاد زفو ،            ده جری  یان ، 

 دفیسر یانفتر                 ى زفو ،س                       ک ک ،

 اد ف پن اه یانفتر              بیسر زفو ،                   دی دیله،   

کرره  معرراً تینیررا دفیسررر ف بیسررر زفو ف یایررزتر ف دفیسررر ف پن رراه یررانفتر 
 تسر . 

 ف بالى معلفم نجد. دو قلعه محمدعلیخانملک ف رهیر 

 :  انافغانها ملک آنها در برج افغ 

 هزتر یانفتر           یااد فسى زفو ،                   دجتک ،

 ججاد یانفتر                پن اه زفو ،         رپن   زینک  ،

 سیاد یانفتر                                                    مت رله
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سرر . هفتى سیستان بسیار ۀرم ف یراکض بسریار نررم ف برادض بسریار سریر ت

دتیم ت فلار تغل  چندین فرس   نگ  ۀز ف پده ف در بع ى ف یتض چنردین 

فرسرر  نیررزتر ف در بع ررى دیگررر چنرردین فرسرر  ریگسررتان ف بع ررى ف یررر 

دیگرررض بحررر هظیمررى تسررر کرره آ  ف ۀرر  رفدیانرره هرراى لنرردهار تلررى هرررتر 

گندم و نانش خیلى خوب است و آبش سفتى رفدیانه ما ن به آن ا میریزد. 

  ارا، از میوه جات بسیار کم دارد، مگر هندوانه خوب میشود .گو

برن  با ف فد آ  بسریار تاریً نردترد ف باغسرتان هری  نردترد، مگرر بنردرر . 

آثررار لرردیم ف للعرره هرراى یرتبرره ه یرر  ف بررزرت تز بناهرراى کیانیرران در آن ررا 

 هردتن ، للعره نرادهلى ف  ری  آبراد فتفرتفتن تسر . تز آن مله جیر مجیفر ز

للعه رستم که بر سرکفهى تسر مجیفر بره کرفه یفت ره ف در میران آبسرر ف 

سر تین کفه تیمیناً نیم فرس  مسط  ف معمفر برفده کره آثرار آن برالى تسرر . 

 مردمض کم معرفر ف با ج اهر تند. 

طررف  ف یررر سیسررتان تز  انرر  رفدبررار کرره جرررلى آنسررر تلررى کررفه یفت رره 

 ض تقریبراً پرانزده فرسر  ف جررلى  درغر   تیمیناً چی  فرس  تسر ف هر

تض ۀرمسریر لنرردهار، غررربیض سرجریله نیایررر لاینررار.  نرفبض ریگسررتان کرره 

 1.« منتیى مى جفد به کی  ف مارتن ،جمالض  ض ف  فین 

 سند: این نگاه تحلیلی به

 اول اینکییه،درتیررن سررند،ناار  الرر  فدرهررین حررا  تع رر  آفری ف ررفدترد. 

تن سره طای ره مقتردر سیسرتان )بلفچیرای ترت ی فدهار بسیاری در دسر سر

سن رتنی فنارفمی ف طفلی ،فارسی های  سربندی فجیرکی، فتفغانیا( لرتر 

دترد فبقیه مردم به هنفتن مزدفر فکجرته ۀرر در دهرار ف رفسرتاهای متعلرق 

 به تین سه طای ه تز دسترن  کار یفد درآمدی بیفر فنمیری دترند. 

ن نزدهم برتی تبادلو کا ،پف  ناتو دفم، تینسر که در سیستان لر

مرفو نبفد یا ف فد ندتجر فمردم برتی بدسر آفردن  نک مفرد تحتای  

                                                 
۱
 ش۱3۴3آذرماه  اه تهران،دانشکدۀ ادبیات دانشگمجله سخن،  - 
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یفد تزتبادلو  نک به  نک تست اده میاردند. درحالی که در سرتسرلرفن 

فسطی باو فیرت ی که تزسیستان به یزتنو حافمر مرکزی ترسا  

ریرتبه های سیستان پک میگردید، با درهم محاسبه  فتزمردم ۀرفته میجد. د

تز بارتنیای بیاری مسافکار مسی  ر  نیمرفز فرتفتن یافر میجفد.فتین 

بیانگرتینسر که مردم سیستان با پف  فمسافکار آجنامی دتجتند فلی آنرت 

 درتییتار یفد ندتجتند.

مهمان محمدرضاخان سربندی  18۴۵جنرال  فريه فرانسوی که در 

از فراوانی و ارزانی   -يف قلعه سکوههتوص ، ضمندرسکوهه سيستان بوده

نرخ گندم وجو در سيستان ياد ميکند ومينويسد که قيمت گند خرواری 

پنی، وصد پنی معادل يک پوند  1۵شلينگ انگليسی) معادل  3بوجی( به 7)

شلينگ فروخته ميشد. 2ميشود( وخرواری جو به 
1
 

یانرره ، در ، درکجررفرهای تیرررتن فتفغانسررتان فبطررفرکلی جررر  مسییوم اینکییه

  ر  بفده “تندتزه ۀیری زمین برتی کجافرزی، سرتسر لرفن فسطی ،فتحد

تسر کره متررتد  آن در هربری  زفو  ف   فردتن  ف در فارسری  پاۀراف  مری 

باجد. در نیمرفز ف سیسرتان  پاۀراف  معراد     رر  بارارمیرفد ف پاۀراف، بره 

  رر معنی لطعه زمینی تسر که در یرک فار  بره یراری یرک یریض ف یرک 

ۀاف نرکجر جفد. مگر حایم باجی سیستان در ۀزترض یفد ب ای تارطیح 

مرررفو  پاۀرراف ، تاررطیح هربرری  زفو  رت کرره برۀررردتن تاررطیح    ررر  

فارسی میباجد باار برده تسر که غیر معمف  بره نظرمری تیرد فممارن حاریم 

باجی هربی نمامی کرده باجد. تلبته  تاطیح    ر  به حیث فتحد کجتمندی 

 یزدر سیستان م یفم تسر. ن

 ریرر   ۴0- ۳0مسرراحر متفسررط یررک   ررر  یررا )یررک زفو( زمررین، تیمررین 

ۀرز( یرا  ۶0ۀرز در  ۶0)معر  ۀری  فارسی تسرر ف بقرف  حمردهللا مسرتففی 

هاتارتمرفزه می باجد( فبه تحتما  لفی در لررفن فسرطی نیرز  ۷-۶معاد  )

 چنین بفده تسر .

                                                 
۱

 ۱00-9۵جغرافیای تاریخی سیستان، ترجمه وتدوین حسن احمدی،ص - 
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مین تسررر کرره بطررفر کرر  زمررین فقرردتن مالایررر یافاررى برررز نکتییه چهییارم،

درمالایر دفلر لرتردتجته ف به حاام ف فتلیان در بدلی مبلغی بطفرمقطرفا 

به ت اره دتده میجده فسپک تین حاام زمین رت به یفتنین فکدیدتیان محلی به 

 مبلغی بیجتر به ت اره ف بیره بردترى  مي دتدند. 

ک ه رف هیمررر  رفرو پیترتیرر،یای تز ارراح  مناربان نقجره بررردتر تنگلری

ۀررزترض میدهررد کرره، مالایررر یافارری  1۹0۴حامیررر مامرراهفن، درسررا  

برزمین حتی تا تفتیر  فررن بیسرتم نیرز در سیسرتان ف رفد ندتجرته تسرر فتمرام 

زمینیا در مالایر دفلر بفده ف فتلی یا حامرتن ناحیه زمین رت تز دفلر بره 

ته ف هرکه پرف  ت اره میگرفته ف بعد تین حامرتن زمین رت به مزتیده میگاتج

بیجررتر میرردتده، زمررین  برره تفتعلررق میگرفترره ف تفکدیرردت فتیتیرراردتر فاررف  

 مالیار زمین می جده تسر.

تیرررر ، مینفیسرررد:  ِملرررک رت بررره ناحیررره هرررای بسررریارکفچک تقسررریم کررررده تنرررد 

فهرناحیره تحررر نظرکدیرردتمی تسررر. کدیردت رت مررردم تنتیررا  نمیاننررد فجررغ  

یدت یک ت اره دتر تسر که فقط زیرنظرر کدیدتمی فی نیزمفرفثی نیسر. کد

فتلی سیستان فعالیر دترد فیفد فتلی سیستان نیز در رای یرفدض ترابع فتلری 

مجرررررید فت ررررراردتر فی میباجرررررد.فتلی مجرررررید حافمرررررر یرررررفد رت مییررررررد 

فیفدض برزمینیررای للمرفیررفد  مالیررار ف ررع میانررد.تین فتلرری حاررام رت در 

ر رررای یرررفدض کدیررردت رت تبعیرررر یرررفیض تهرررزتم مینمایرررد فحررراکم سیسرررتان د

زیرفجار لرتر میدهد فبرتثر همین هم ، کدیدت همیجه درتین تندیجه تسر که 

حررردتکثر مالیرررار رت تز کجرررته ۀرررر فارررف  نمایرررد. بنرررابرتین هررررکک میتفتنرررد 

درهنگام مزتیدس نفتحی تز طر  حاکم حدتکثر لیمر رت تهیم نمایرد ف کدیردت 

 1جفد. 

ایر دفلر تسر فهیچاک رت حقی بررآن تیر هیفه میاند که  زمین در مل  

لرررتن مرری  ۶0تعلررق نمرری ۀیرررد. هرپاۀف)پاۀرراف( برررتی ۀرررفتن زمررین حررد تکثررر

                                                 
۱
 2۷2تیت، همان اثر، ص - 
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تز ف عیر زمین که مری  1پردتزد.زمین رت سالیانه تقسیم میانند ف پاۀافغمی

باید در تیتیار جان لرتر ۀیرد بی یبر تند.تین پاۀافها به تررحم فکررم کدیردت 

رت تف  فاف  میانند فتقسیم زمرین درسرر در آغراز  فتبسته تند. ما    اره

کجررر فزرا اررفرر میگیرررد تررا پاۀررافی غمرری نتفتنررد تز پررایرض آن تمتنرراا 

  ۲فرزد. 

مالیار زمین بجرا   نسری ۀرفتره میجرد ف میرزتن آن بررتی تسرت اده تز زمرین 

یک سفم محاف  بفد.هیفه برتین تز بالیمانده محاف  نیز هجر میگرفتنرد 

درارد کر  محارف   ۴0ح محلی آنرت نیمره میگفینرد. ییاره که در تاطی

در ارد کرر   ۵0هرپاۀراف بره هنرفتن مالیررار ۀرفتره میجرد.پاۀفی هررای تحفیر  

هایدتر زمین یفد رت به کدیدت مالیار میدتد. هیفه برآنچه تا کنفن کدیدت تز 

دسترن  کجته ۀرتن به هنفتن مالیار میگرفر، تز هرپاۀاف سی من دیگر بنام 

 .۳دیدت در یافر میاردحق ک

تینسر که برا مررت ملرک بیررتم کیرانی فبیررفن رتنردن : و نکتۀ آخر یا پنجم 

ملررک  رری  تلرردین تزسیسررتان ، دیگررر یانرردتن کیررانی سیسررتان بالرری تز رفنررق 

 تفتاده تند فحتی تز  مله زمیندترتن بزرت به جمار ۀرفته نجده تند.

 

       

 

 

 

 

                                                 
۱
تیت دونوع پاگاو را در سیستان معرفی میکند: یکی پاگاو غمی ودیگری پاگاو تحویل. پاگاوغمی همان  - 

ل، درخدمت کدخداست وهرطورکدخدا است که تمام غم کارهای بیگاررا بدوش میکشد، ولی پاگاو تحوی

 بخواهد همانطور عمل میکند،درحالی که از کار بیگار معاف نیست.
2
 2۷5، ص 2تیت، سیستان، ج - 

3
 2۷۸،2۷9تیت، همان اثر، ص  - 
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 ومدفصل 

 

 سیستان دریس حکمیت انگلداستان 

 
 

 9۱اعزام ماموران انگلیسی  به سیستان درنیمه اول قرن 
 

کمابیض یااد سا  ، کجفرهای لدرتمند ترفپامی رلی  ، یعنی  

 بریتانیا فرفسیه تزتری، با تهزتم تفسرتن فکارمندتن  فتن فمسلط بر

زبانیای منطقه به کجفرهای تیرتن، تفغانستان فیان نجین های آسیای میانه 

لباک رفحانی، طبی ،فرفجندۀان تس  فنمایندۀان ت ارتی به جیرها در 

فدربارهای حامرتنان تین کجفرها، با مع آفری تطیهار تز هرلبی  ف 

تییه نقجه های  نگی فحمله نظامی ، نبرد می ی هلیه یادیگررت در دره ها 

ففتدی های یامفض ف دربارهای پرتفطمه تز رلابر های یان یانی 

نه به پیض می بردند. آنانیاه درۀیر تین نبرد می ی درآن دفر درآسیای میا

  نام دتدند، نامیاه دردتستان کیم  تثر بازی بزرگدستیا بفدند، آنرت 

  افدتنه ۀجر. « کپلین »

برتی بار تف  تفسط یک ن ر (  The Great Game فتدس بازی بزرت )

در سا    (  Co. Arthur Conolly  اسفک تنگلیسی کپیتان ترتفر کفنفلی )

م که مامفر رفتن به ییفت ف بیارت بفد به کار برده  جد  ف بعد تفسط 1۸۳۷

در تثر بنامی 1۸40)کیپلین ( در سا    Rudyard Kipling رفدیار کیپلین  

تز زبان  «کیم»کیپلینگ، نویسنده رومان (  افدتنه ۀردید.  Kim کیم )
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همه مرده باشند، بازی تنها زمانیکه » لیرمان دتستانض چنین میگفید:

  1 «بزرگ پایان مییابد، تنها و تنها آن زمان.

 رد کرزن فیسرتی هندفستان ، پیض تز آناه تین مقام رت درسا  

تجغا  نماید، ۀ ته بفد:  کلمار ترکستان، تفغانستان،ترتک کاسپیا، 1۸۹۸

فپرجیا، جاید نزد تکثریر مردم کلماتی باجند که بعید فدفری معنی دهند، 

فیاطرس ه ی  فنا آجنامی رت تدتهی کنند فیا یک تیی  فتفسانه فرتمفض 

جده رت تازه نمایند، مگرنزد من، تین کلمار ت زتی یک تیتو سطرن  هستند 

 ۲که برآن بازی تستیی فتسلط بر یان، افرر میگیرد. 

 ردکرزن،یای تزسیاستمدترتن پرفپا لرص تستعماری در مفرد 

تان برتی ح ظ یلی  فارک تز یطر  رفک ها  تهمیر نظامی فسیاسی سیس

نظریار اریحی دترد.تف  من جرح د ی  یفد برتی تسلط برسیستان ،تز 

سیاحان ترفپامی که به تین تیالر س رکرده فجرحی تز سیستان در س رنامه 

 های یفدجان نفجته تند تسم برده تسر.

 ر مامفرین تز مطالعو تسامی آنیا دیده میجفد که تمام آنیا به  ز دفن

رسمی یفد تنگلیک ها بفده تند. تز آن دفن ر،یای  نرت  فریه فرتنسفی 

تسر که مدتیا در یدمر دفلر تیرتن بفده فبه ن ع تنگلیک ها  اسفسی 

میارد فبه همین  رم دفلر تیرتن تف رت تزتیرتن تیرتو کرد. بعدتً تز بغدتد 

جرح مسافرر تف  سر در آفرد ف در لباک درفیجی دفباره فترد تیرتن جد.

  لد دفم کتا  یفد آفرده تسر.  ۲۸رت محمفد محمفد در فا  

بفد. تین M.de. Khanikoffن ردیگردتنجمند رفک بنام یانیاف  

تز طر  تن من  غرتفیایی پطرزبفرت مامفر جد به  1۸۵۹جیص در 

 تیرتن رفته نقجه جیرها فتما کن تارییی آن سرزمین رت بردترد.

تین تجیاص به سیستان رفی منظفرهای یاص  تز آن ایی که رفتن

افرر ۀرفته فبه بحث ما ترتباط ییلی نزدیک دترد،  زم  تسر بطفر 

به سیستان رفته فدر آن با  چیزی  1۹میتارتز آنیایی که تز تفتی  لرن 

 نفجته تند تجاره جفد.

 کرزن میگفید: لب  تز تهزتم سرفردریک ۀفلد سمید به سیستان یک 

                                                 
۱

 20۱۱رحمت آریا،مقالۀ عبدالرحمن خان، امیر آهنین،افغان جرمن انالین فبروری   -
2
 2۱۵رگ نو در آسیای میانه، ص احمدرشید، طالبان ، نفت وبازی بز - 
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رفپامی به آن تیالر رته یافته هریک جرحی تز آن ا هده سیاحان ت

 نفجته تند، تلبته تحقیقار آنیا بسیار تندی بفد.

هنگامی که سر ان ملام بارسفم هازم تیرتن بفد، سه  1۸0۹در سا  

ن رتز ااح  منابان تنگلیسی رت مامفر نمفد تا مارتن فبلفچستان 

مقافد همده  فسیستان رت یف  ۀردض کنند فتطیهار بدسر آفرند.

تکتجافار تز هرلبی  بفد. تین سه ن رهبارر بفدند تز کاپیتان 

 .PatingerفپاتینچرChrestie ۲فکرستی Capitan Grant1ۀرتنر

Henry سا  به چا   ۲0. نتی و مسافرر ۀرتنر کتا  تف بفد که بعدتز

مییدی به  1۸1۶ در ۳رسید.کتا  پاتین ر بنام  مسافرر دربلفچستان فسند

ید. تین کتا  بسیار م ید تسر فبرتی یفتننده  به یفبی لاب  تست اده طبع رس

 بفد.

کرستی در نفجای تز پاتین ر دت جده به سیستان رفر فتز آن ا به 

 1۸1۶هرتر س ر نمفد ف نتی ه مسافرر تف همان کتا  تف بفد که در سا  

 به طبع رسید.

فنفلی یک ااح  منا   فتن تنگلیسی بنام تدفترد ک 1۸۳۹در سا  

((EdwardKonolly  به تت ا  یاااح  منا  نقجه بردتر هازم سیستان

جدند.تین ااح  منا   فتن تیالر سیستان رت یف  ۀردض کرد فبا 

تطیهار لبلی رت ع به سیستان فف  تلعاده تفزفد. چند سا  بعد لیفتنان 

به سیستان س رنمفد.تۀرچه تطیهار تف  امع نبفد فلی با تینیم 4Leechلی 

تحقیقاتی که  لیفتنان  معلفمار بدسر آفرده بفد که مفرد تست اده لرترۀرفر.

لی   درسیستان به هم  آفرده بفد در م لو تن من  آسیامی بنگا  در  لد 

 به طبع رسید.1۸۴۴سیزدهم فچیاردهم در سا  
                                                 

۱
، ۷)محمودمحمود، جست رهزنان کشته شداین صاحب منصب بعدها بین بغداد وکرمانشاه بد - 

 (۱992ص
2

کرستی جزو صاحب منصبان انگلیسی بود که از طرف دولت انگلیس برای تعلیم قشون ایران مامور - 

ری با نمایندگان دولت روس ، صاحب سرگوراوزلی بعد از قرارداد س ۱۸۱2شده بود.وقتیکه در سال 

منصبان انگلیس را از قشون عباس میرزا خارج کردند، کرستی به واسطۀ عالقه ایکه به عباس میرزا 

نایب السلطنت داشت در خدمت ایران باقی ماند. درهمین هنگام به قشون عباس میرزا شبیخون زدند 

 (۱2۱، ص ۱وکرستی در آن شب کشته شد.)محمودمحمود،ج
3

 - Travels in Baluchistan  and Sind ,by Sir Henry Patinger.۱۸۱6  
4

 - A Discrption of the Country  of  Seistan , By  R.Leech  
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 مییدی تفلین لربانی ترفپامی برتی سیستان در یفد  1۸۴1در سا  

کتر ففربک بفد که در تین تاری  بیفبی مجیفر جده سیستان دتده جد. فی د

بفد، چفناه در لسمر های جما  غربی تیرتن تحقیقار فف  تلعاده م یدی 

تن ام دتده بفد. بعد به مجید رفر فتز آن ا به تربر حیدری فطبک فبیر ند 

فبعد یفد رتبه سیستان رسانید فدر آن ا بدسر تبرتهیم یان بلفچ رمیک 

 فین به لت  رسید. هلر تین لت  معلفم نگردید فقط  چیانسفر ف ض ف

تطیهار بی ربطی بفسیلو نفکر تف در م لو همایفنی تن من  غرتفیامی در 

( یای تز 1۸۷۲در لد چیاردهم به طبع رسید. در سی سا  بعد) 1۸۴۴سا  

همرتهان ۀفلدسمید مفسفم به دکتر بیلف،که برتی تعیین حدفد سرحدی 

رفته بفد لات  دکتر ففربک رت میلار نمفد. درتین  سیستان به آن تیالر

تاری  لات   رمیک چیانسفر بفد. دکتر بیلف دتستان لت  دکتر ففربک رت تز 

زبان یفد لات  جنیدکه برتی تف حاایر کرده بفد. دکتر بلیف مینفیسد که : 

ً مانند  تبرتهیم یان مردییلی سبیع فدرنده یفیی به نظرمییفرد. تقریبا

ن ففحجی فمعتاد به چرک فبن  فتلا . میگفیند هنگامی که دکتر دیفتنگا

ففربک  در هامفن مجغف  جاار بفده ، تف رت به لت  رسانید. ترتاا  تین 

  نایر  در حا  مستی  ف تز رفی بلیفسی افرر ۀرفته بفد.

درهمان فلر ااح  منا   فتن دیگر تنگلیسی بنام لیفتنان پاتینسن 

Patinson غانستان به رفدهیرمند رسانید. م رتی تین یفد رت تز تف

رفدیانه رت تز مح  زمیندتفر تا دریاچه هامفن سیاحر کرد ف تطیهار 

م یدی  مع نمفد. تف نیز یای دفسا  بعد در فتنو لندهار که دنبالو فتنو کاب   

 بفد به لت  رسید.

یک ااح  منا  فرتنسه بنام  1۸۴۵چند سا  بعد یعنی در سا  

( یفد رت به تیالر سیستان رسانید. تز تف اا تین تیالر جرح Ferierفریه )

مییدی  1۸۵۹لاب  تف یی در کتا  پرترزض یفد بالی ۀاتجر. در سا  

آیرین فرد ترفپامی  پیض تز ۀفلد سمید، یانیاف  دتنجمند رفسی بفد که 

 1۸۵۹یدمار تف به هالم هلم فدتنض بجری معرف  تسر. فی در سا 

کرد فبعد تز  مع آفری یاد دتجتیای میمی در بارس تاری  سیستان رت ۀردض 

سیستان ، تز دجر لفط هبفر میاند فیفد رت به کرمان  1۹ف 1۸لرن 

 میرساند. 
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تین بفد فیرسر  امعی تزسیاحین ترفپامی که به تیالر سیستان 

مسافرر کرده فهریک جرحی در بارس سیستان نفجته تند. مسافرر تین 

افرر یا تهزتم ۀفلد سمید به آن تیالر بفده تسر، تا تجیاص همه لب  تز مس

تطیهار یفد رت در زمینه های میتل  تلتاادی فت تماهی فسیاسی به 

تفلیای تنگلیک ترتمه کنند . حا  به جرح مسافرر ۀفلدسمید فهمرتهانض 

فنتی ه حامیتض می پردتزیم فسپک مسافرتیای ر ا  ااح  نظر تنگلیک 

که بعد تز ۀفلدسمید افرر ۀرفته تا برسیم به در سیستان می پردتزیم 

 دتستان حامیر کرنی  ماماهفن فنتای  کار تف درتین تیالر.

 

 :معاهدۀ پاریس و اعمال نفوذ ایران در سیستان 

مییدی معلفمار کافی درباره تاری   1۹تنگلیک ها طی نیمه تف  لرن 

آفری کرده  ف  غرتفیا ف تهمیر تلتاادی ف ت ارتی ف نظامی سیستان  مع

بفدند ف حا  فلر آن بفد تا آن لسمر تز سیستان رت که حاا  ییزتر ف 

دترتی  معیر بیجتر بفد ف در مفتلع لزفم می تفتنسر به لجفن های زیاد 

آافله بدهد به هر نحفی جده تز پیار تفغانستان  دت کند تا رفزی مالک 

یر سیستان رت ، لیات تنگلیک ها که مدر ها لب  تهم1تلرلا  آن ا باجند

میافاا تز لحاظ مفلعیر یاص تسترتتیدیای آن در میان مستمیکار 

رفسیه تزتری در جما  ف یلی  فارک در  نف  کج  کرده بفدند فلی بیانه 

یی برتی تار  ف تجغا  آن ظاهرت تز بیم رفک ها ندتجتند همیناه هرتر 

تفغانستان  تز طر  تیرتن محااره جد، تنگلیک به بیانو دفاا تز 1۸۵۷در 

بدفن آناه تفغانستان تقا ایی تز آنیا کرده باجد، ففرتً هده یی لجفن تز رته 

بحرهند ف یلی  فارک در  نف  تیرتن پیاده کرد ف بزفدی  زیره یاری رت 

  ۲متار  جد ف تهفتز رت تیدید نمفد.

تیرتن تز تین حرکر تع   آمیز تنگلیک ها ففرتً دسر تز محااره 

معاهده یی  1۸۵۷مارچ  ۴ ر به لبف  ال  جد ف در هرتر بردتجر ف حا

در جض فا  بین س یر تنگلیک ف نماینده تیرتن در پاریک به تم ا رسید که 

بعدتً به معاهده پاریک معرف  جد. در همین مفلع تنگلیک ها تیرتن رت 

                                                 
۱

معاهده پاریس  ،2ج  ،میالدی ۱9در تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن محمود محمود، - 

 همان کتاب . 5داستان مفصلی دارد و نیز ج 
2

 دیده شود. ۱90۷قرار داد  ،همان کتاب 5زیرنام معاهده پاریس و نیز ج  ،2همان کتاب ج  - 
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تجفیق کردند تا هفض هرتر در سیستان تهما  ن فا کند ف در پایان معاهدس 

ه رت تفزفدند که هنگام برفز تیتی  بین تیرتن ف تفغانستان ماکفر تین  مل

  1تنگلیک ها حامیر می کند.

تهدت  تنگلیک رت تز ۀن انیدن تین  مله در معاهده ماکفر در سالیای 

که سیاسر آن دفلر تقریباً بافرر کام  در سیستان متمرکز  1۹تییر لرن 

جد یفبتر می تفتن  1۹0۷ۀردیده بفد ف با یره من ر به لرتر دتد معرف  

  ۲دریافر.

می نفیسد: 1۹سر ان ملام، در یای تز ۀزترجار یفد در آغاز لرن

خراسان وسیله خوبی است برای سرگرم ساختن ایران و افغانستان و »

 ۳«منافع بریتانیا این وضع را ایجاب می کند.

با بیاد آفردن سیاسر تستعماری تنگلیک که برتی دری هر تلدتم آن کم 

م نیم لرن فلر  زم تسر تا فرد آسیایی به تهدت  آن پی ببرد ف بادر تز ک

نظر دتجر متن یاد دتجر سر ان ملام درفتلع تجفیق تیرتن برتی 

مییدی ف بعدها حمله 1۷۹۹م زتکردن یرتسان تز پیار تفغانستان در 

برهرتر نیز به تحریک تنگلیک ها افرر ۀرفته تسر.تما همیناه تنگلیک 

رفسیا جاه تیرتن فت  هلیجاه رت مث  بازیچه تی در دسر دترند  متف ه جد که

ف تف به می  رفسیا به هرسف که یفتسته باجند می چرید، در حمله تیرتن 

که سا  آغاز بازی بزرت میان دف تبرلدرر  1۸۵۷برهرتر درسا  

تستعماری ترفپامی تسر، تیرتن رت با یک فتکنض نظامی در یلی  فارک 

فبازۀجر تز هرتر کرد فهین معامله رت با تیرتن در سا  فتدتر به تیلیه 

نیز تارتر نمفد فبا تم ای معاهدس پاریک تیرتن رت برتی بازی  1۸۵۷

کردن یک نقض تازه )تهما  ن فا در سیستان( فتدتر نمفد. معلفم دتر مقافد 

تنگلیک ها تز تین کار دفستی با تیرتن ف دجمنی با تفغانستان ف یا برهاک 

 لاه مقافد ح ظ منافع یفد تنگلیک بفد ف لف بیر لیمتی تمام می جد.نبفد، ب

در هر حا  تیرتن پک تز تم ای معاهده پاریک ففرتً در سیستان 

دسر باار جد ف هده یی تز سیستانیان رت یفته تز رته لفه فیفته تز رته تح ه 

                                                 
۱

 دیده شود. ۱90۷همان کتاب قرار داد  5زیرنام معاهده پاریس و نیز ج  ،2ج  ،همان کتاب - 
2

بین انگلیس و  ۱90۷قرار داد معروف  ۷نظریات الرد کرزن در مورد سیستان و ج ، 5ج  ،همان کتاب - 

 وس دیده شود.ر
3

 . ۸5روابط سیاسی ایران و افغانستان از احمد توکلی ص  - 
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ف فهده ف هر آنتری  دیگری که مفثر فتلع جد متمای  بیفد سایر. حتی 

مییدی هلییان سربندی رت که مردی ااح  رسفخ   1۸۵۷همین سا  در 

ف رمیک طای ه سربندی سیستان بفد به تیرتن دهفر کرد ف پک تز چند ماه 

زندۀی در تیرتن با بیجیدن یک دیتر یانم منسف  بیاندتن جاهنجاهی 

 . 1تیرتن به تف، تمایلض رت بطر  تیرتن  ل  کردند

تمیر دفسر محمد یان بعزم تسییر مییدی فلتیاه  1۸۶1در سا  

هرتر آماده حرکر بفد نسبر به  تیالر سیستان نیزبی هیله نبفد ف طبعاً 

متف ه دیالر تیرتن در سیستان بفد ف تامیم دتجر پک تز تن مام هرتر تز 

منافع تفغانستان  برسر یای سیستان دفاا کند، فلی متاس انه که مرت به 

مییدی( در یفد  1۸۶۳ز تسییر هرتر) فن تفم ا  ندتد ف ییلی زفد پک ت

هرتر بدرفد حیار ۀ ر، با آنیم در نیستین رفزهای ۀجایض هرتر متف ه 

مسمله سیستان جد ف برتی تار  سیستان نزتهی بین تفغانستان ف تیرتن 

 . ۲رفی دتد

مییدی ن فا کرده  1۸۶۳تما تیرتن که در بیجی تز سیستان تا سا  

ا رت به میان یگری دهفر کرد. رتفلینسن محقق بفد ماررت دفلر بریتانی

 معرف  تنگلیک در تین مفرد می نفیسد:

ماررتً دفلر تیرتن مف فا سیستان رت  1۸۶۳تلی  1۸۶1در سالیای 

در تین  1۸۵۷بدفلر تنگلیک ۀفجزد کرد که طبق ماده ججم هیدنامه پاریک 

یند. دفلر با  دیالر کند ف تز ت افزتر تفغانیا در سیستان  لفۀیری نما

تنگلیک  فت  می دتد تنگلستان هی  فلر سیستان رت  زف مملار تیرتن نمی 

 .۳دتند، بنابرآن نمی تفتند تز دیالر تفغانیا به آن تیالر ممانعر کند

 

 مخالفت امیر شیرعلی خان با سیاست انگلیس:

چناناه لبی تاکر رفر پک تز تار  هرتر تمیر دفسر محمد یان  

ین فرزندتن تف بر سرتاو ف تیر کاب  تیتی  تفتاد ف بزفدی درۀاجر ف ب

پک تز مدتی  ن  ف ستیز تمیر جیر هلی یان با مارر تفغانستان رسید.تمیر 

                                                 
۱

 . 56۱ص ، 2چ  ،2ج ،تاریخ ایران از پرسی یکس  - 
2

 . ۱24ص  ،بار تولد جغرافیای تاریخی ایران - 
3

.افغانستان و هند برتانوی  6۸6ص ، 3ج  ،میالدی ۱9تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن  - 

 . ۱36۱ر حسن بلگرامی ترجمه عبدالوهاب فنائی چاپ اکادمی علوم افغانستان از اصغ
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جیر هلی یان با سیاسر دفلر تنگلیک در تفغانستان مفتفق نبفد ف تز تین 

رفی میانه تمیر مزبفر با حافمر هندفستان ف دفلر تنگلیک رف بیرتبی 

 .1یره به لطع رفتبط من ر جدۀاتجر ف با 

بنا برتین دفلر تنگلیک سیاسر تند فیجن با تمیر جیرهلی یان در 

پیض ۀرفر . تلبته در تین مفلع  زم بفد فجار یار ی نیز به تمیر فترد جفد 

ف آن نیز ممان بفد تز طر  دفلر تیرتن هملی ۀردد. رفی تین دلی  تینک 

ای دفلر تیرتن تف ه جفد ،لیات مفلع مناس  پیدت جده بفد که به تقا 

  ردرفس  فزیر تمفر یار ه فلر بریتانیا بدفلر تیرتن تطیا می دهد:

 در مجا ره ف نزتهی که طبق تطیا بین تیرتن ف تفغانستان بر سر 

یای سیستان رفی دتده دفلر متبفا هلیاح رر به هیچف ه نمیتفتند در آن 

جر تا بزفدی جمجیر تملک یفد مدتیله کند بلاه بیفد طرفین آن رت فتۀات

  ۲. 1۸۶۴جان رت ثابر نمایند.  ان رفس  

تین بفد سیاسر نفین دفلر تنگلیک نسبر به تفغانستان. حافمر هندفستان 

نیز یک سیاسر نظیر تین رت رت ع با تفغانستان در تین سا  تتیاا کرد. تین 

در  سیاسر میافص سر ان  رنک فرمان رمای هندفستان بفد. آنیم فقط

 .۳دف کلمه ییاه می جد: بی تهتنایی بزرت منجانه 

بدفن جک تهیم تین سیاسر ف یط مجی برتی تیرتن نافع بفد. چه 

تمیر جیر هلی یان بعد تز مرت پدرض تمیر دفسر محمد یان می یفتسر 

بر تحر کاب   لفک کند ف برتی تستقرتر یفد مارف  فرفنجاندن 

بفد در هین حا  با دف لفه، یای تز دتی  تغتجاجار دتیلی بفد ف نیز لادر ن

ف دیگرض تز یارو زفر آزمایی کند ف تز طر  دیگر حافمر هند برتانفی 

نیز در بادی تمر سلطنتض رت برسمیر نجنایته بفد، بنابرتین نتفتنسر در 

 تف  فهله تز منافع تفغانستان در یای سیستان دفاا کند.

                                                 
۱

راجع به امیر  ۱4لو در کتاب نژادهای افغانستان ص یمحمود در کتاب قبل الذکر میاورد که دکتر ب محمود- 

ی شیر علی خان می نویسد .امیر شیر علی خان از انگلیس ها متنفر بود و هیچگاه این تنفر را مخفی نم

 داشت .
2

و نیز رک  6۸6ص ، 3ج  ،محمود،محمود 562ص ، 2چ ، 2ج  ،تاریخ ایران،سرپرسی سایکس  - 

م ( از اصغر حسن بلگرامی ترجمه عبدالوهاب فنایی طبع  ۱90۷ - ۱۷93افغانستان و هند برتانوی )

 . ۱62ص  ۱36۱آکادمی علوم افغانستان 
3

 . 66۸ص ، 3ج  ،میالدی ۱9تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن  - 
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تفغانستان ف تز  ان  دیگر دفلر تیرتن که یفد رت یاطر  تز مفتیاه 

تز تعرض بریتانیا تیمن دید تز تین فرار طییی به ن ع یفد تست اده کرد ف 

سیاستض رت بطفر ثابر تدتمه دتد. بقف  پرسی سایاک تین سیاسر هبارر تز 

تین بفد تا ن فا ف لدرر تیرتن رت در سیستان آنقدر تهما  کند که دیگر سانه 

 1ف نظارر تیرتن در آفرده جفد.تین تیالر بالی تحر کنتر  

 سرهنری رتفلینسن در تین با  می نفیسد:

تغل  نفیسندۀان مطلع تنگلستان رت ع به  فت  دفلر تنگلیک به 

تیرتن در با  سیستان تظیار تع   نمفده  مینفیسند: چگفنه دفلر تنگلیک 

تز حق مجرفا یفد رت ع به حامیر بین تیرتن ف تفغانستان در تین مفلع 

نظر کرده تسر؟ دفلر تنگلیک بیای تز دف طر  مدهی ت ازه می  ار 

دهد که هر تلدتمی رت که برتی تار  تیالر سیستان ایح می دتند آزتدتنه 

تلدتم کند فلی بمدهی دیگر تین تامیم یفد رت تطیا نمیدهد. در تین 

افرر تف ی  تین سیاسر مت اد مبیم رت باید تینطفر ت سیر نمفد که در 

لع ما یعنی دفلر تنگلیک نسبر بااب  نه تنیا هیچنفا تعیدتر ندتجتیم تین مف

بلاه حقی برتی یفد تافر نمی کردیم که در تمفر دتیلی تفغانستان دیالر 

مییدی ما  1۸۶۳کنیم بعد تز مرت تمیر دفسر محمد یان در تفتسط سا  

ت با همدتً تز سیاسر تفغانستان کناره ۀرفتیم. نه حق تمیر جیر هلی یان ر

مارر تفغانستان جنایتیم ف نه با تف مساهدر نمفدیم که با مارر کاب  برسد 

در تین افرر تۀر مف فا حامیر رت در فرفد تیالر سیستان بر حس  

مییدی  1۸۵۷تقا ای دفلر تیرتن مطابق مدلف  فا  ججم معاهده پاریک 

ه ری لمری لبف  کرده بفدیم آن فلر ناچار می جدیم تز تمیر 1۲۷۳

یرهلی یان طرفدتری کنیم ف تف رت با مارر تفغانستان بجناسیم ف تین هم  ج

میال  سیاسر کناره ۀیری سر ان  رنک تز دیالر در تمفر تفغانستان 

ما تین حامیر رت لبف   1۸۶۴بفد. تین نیز باید ۀ ته جفد که هرۀاه در سا  

جرتیط  کرده بفدیم ف در کار تیالر سیستان دیالر می کردیم بدفن تردید

بیتری برتی تفغانیا بدسر آفرده بفدیم ف تین جرتیط بطفر غیرمستقیم 

 ۲هایدیفد ما می ۀردید.

                                                 
۱

 . 563ص  ،2چ  ،2ج  ،پرسی سایکس تاریخ ایران - 
2

و نیز رجوع  6۸9ص ، 3ج  ،میالدی ۱9تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن محمودمحمود، - 

 میالدی . ۱۸۷5چاپ لندن  ۱05ص  ،لینسونوشود بکتاب روس و انگلیس در شرق از سرهنری را
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ه ری لمری( سر ان  رنک 1۲۸۴مییدی) 1۸۶۷در تفتیر سا  

 فرما ن رمای هندفستان در لندن پیجنیاد نمفده می نفیسد:

ی حا  مفلع آن رسیده تسر که ما به همسایه یفد تفغانستان کمک ها

به هندفستان  1۸۶۸مادی ف معنفی بانیم.  فت  تین پیجنیاد در تفتی  سا  

می رسد ف تین هنگامی تسر که تمیر جیر هلی یان بر مدهیان ف میال ین 

 1یفد فایق آمده ف در کاب  تمیر مستق  تفغانستان جده تسر .

در تین مفلع  رنک که سیاسر هدم مدتیله در تفغانستان رت به 

تعقی  می کرد، هفض جد ف  ای تف رت  ردمایف ۀرفر.  مقت ای فلر

فرمان رمای تازه فترد بنای مااتبه دفستانه رت با تمیر جیرهلی یان ۀاتجر. 

رتفلینسن ۀفید: در تین تاری  که تمیر جیر هلی یان در تیالر کاب  بر لرتر 

جده بفده هی  نظر مفتفق با دفلر تنگلیک ندتجر چفناه تز دفلر تنگلیک 

  یفبی ندیده بفد ف سیاسر بی ثبار ما رت همیجه تنقید می کرد ف می هی

ۀ ر: تنگلیک ها  ز منافع یفدجان چیز دیگری نمی  فیند. تین هبارر رت 

مدتم با یک حرترتی تظیار می نمفد ف هیفه کرده می ۀ ر: تنگلیک ها در 

 تفغانستان همیجه طر  لفی رت می ۀیرند. هر کک که در آن مفلع دترتی

تلتدتر تسر دنبا  تف می رفند حا  که مرت دترتی تلتدتر می دتنند، طال  

دفستی با من تند. من هرۀز فلر ف همر یفد رت در ماتکره با آنیا تل  نمی 

 کنم ف تمید یفد رت هم هیچفلر به آنیا نمی بندم .

رتفلینسن، بدنبا  ۀ تار مالب  یفد تفزفده می ۀفید: تمیر جیر هلی 

ر حا  تردید بفد ف رت ی نمی جد تقا ای دفلر ف حافمر یان مدتیا د

هندفستان رت لبف  کند. سیاسر ۀاجته ما رت تقبی  می کرد ف می ۀ ر، تین 

مساهدتیای ففری ف تین بیجض های فرتفتن بی سابقه فقط بفتسطه نزدیک 

جدن رفک تزتری تسر که در تین نزدیای ها پیدت جده تند ف همین مف فا 

که حافمر هندفستان ف دفلر تنگلیک یفدجان رت تین  باهث جده تسر

 ۲تندتزه سیی ف کریم نجان می دهند. 

با تمام تین تحفت  تمیر جیرهلی یان با یره یفتهی نیفتهی بدتم 

سیاسر تزفیر ف یدهه تنگلیک تفتاد فدهفر میلار حافمر هندبرتانفی رت 

                                                 
۱

 . ۸90ص ، 3ج  ،میالدی ۱9سی ایران و انگلیس در قرن _ تاریخ روابط سیا 
2

با میر  ۱۸69لک روپیه و تعداد اسلحه در جنوری  ۱2محمود از قول گلداسمید گوید : )مبلغ محمود - 

 . 6۸9ص ، 3ج  ،شیر علی خان هدیه شد و وعده مساعدتهای بعدی هم در موقع معین داده شد( محمود
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فرما ن رمای پایرفر. رتفلینسن بازهم می نفیسد:همیناه  رد مایف، 

هندفستان تز مفتفقر تمیر جیرهلی یان تطیا حاا  کرد، ففری در ادد 

برآمد فسیله میلار رت با تف فرتهم آفرد. تلبته ییلی یافای ف محرمانه. 

لبی نیز سر ان  رنک باین میلار مفتفق بفد. در تین میلار مقافد تین 

،  ی  ف جفکر ف هظمر بفد همیناه تمیر جیر هلی یان به هندفستان بیاید

ف تلتدتر دفلر تنگلیک رت با چجم یفد یفتهد دید. تز لاد ف نیر پای ف بی 

آ یض فرمان رمای هندفستان ف حافمر هند مطلع یفتهد ۀردید. تین 

مجاهدتر بدفن تردید تهتماد ف تیمان تف رت نسبر به دفلر تنگلیک زیاده 

 یفتهد نمفد.

ه ری  1۲۸۶مییدی برتبر سا  1۸۶۹لرتر تین میلار بماه مارچ 

لمری دتده جد. ففری فسای  بسیار م ل  ف باجافهی فرتهم جد که در 

  1سالیای لب  باین تندتزه م ا  نبفد ف سابقه هم ندتجته تسر.

در تین تاری  تمیر جیرهلی یان تا تندتزه یی در سیاسر فترد جده بفد 

پیجنیادهای  تف هم نظرهای میافای دتجر فحا ر نبفد کفرکفرتنه

فرمان رمای هندفستان رت لبف  کند. تستقبا  ف پایرتیی تز تمیر تفغانستان 

ف میلار های طرفین در فهله تف  بسیار یف    بسیار م ل  ف باجافه بفد

بفد همیناه فترد ماتکره جدند تیتیفار نظر پیدت جد. مقافد همده  

  یک مقرری نقدی فلف  ردمایففرما ن رمای هندفستان تین بفد که در مقاب

مبلغ آن زیاد هم باجد ففادتری تمیر رت نسبر به دفلر تنگلیک بدسر آفرد. 

تما در مقاب  هی  تعیدی رت لبف  ناند که در آینده یانفا مسمفلیتی برتی 

حافمر هندفستان تی اد کند ف م بفر جفند در آینده تزت افز لجفن مسل  

ن با مارر تفغانستان  لفۀیری کنند. دتیلی یا یار ی هلیه تمیر جیر هلی یا

تز طر  دیگر مقافد تمیر تفغانستان تز آمدن به هندفستان ف میلار با 

 فرمان رمای آن تین بفد که ت مینی برتی ح ظ تمارر تفغانستان بدسر آفرد. 

تمیر جیرهلی یان تز فرمان رمای هندفستان دف تقا ای میم دتجر: 

م تعرض بین دفلر تنگلیک ف تمارر یای تیناه یک هیدنامه دفاهی هد

تفغانستان برلرتر ۀردد. دفم تیناه دفلر تنگلیک فرزند کفچک تف مفسفم به 

هبدهللا  ان رت به فلیعیدی تمارر تفغانستان بجناسد ف ت مین کند، تما 
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فرمان رمای هندفستان به هیچف ه حا ر نبفد در مقاب  تقا ای تمیر  

 مساهدر های مالی رت.تفغانستان تعید کتبی بدهد حتی 

با یره پک تز چندین  لسه ) رد دمایف( هبارر ای  رت رفی کاغا 

دفلر » آفرده برتی تطمینان یاطر به تمیر دتد. تین تسر آن هبارر تعید:

تنگلیک تلدتمار دجمنان تمیر رت که بر هلیه تف یا برتی تزلز  مقام تف باجد 

 ع به کمک مالی ف دتدن با هدم ر ایر جدید تلقی یفتهد نمفد. ف رت

میمار  نگی تاکر رفته بفد که در تفلار معین تحفی  یفتهد ۀردید، تلبته 

 .«باایحدید رمیک حافمر هندفستان 

 رد مایف در تاکید تین لف  ف لرتر به تمیر جیرهلی یان تطمینان دتد، 

تمیر تفغانستان هر تقا ای دتجته باجد همیجه آن تقا ا با تف ه ف تحترتم 

رت « هدم ر ایر جدید». در تین تعید کتبی هبارر 1پایرفته یفتهد ۀردید.

بمعنی کمک مسلحانه دفلر تنگلیک بر  د دجمنان تمیر جیرهلی یان ت سیر 

  ۲کرده بدسر تف دتدند.

تمیر جیرهلییان پک تز مرت عر تز هند برتی تار  م دد تیالر 

فلر تنگلیک که تا آن سیستان تیرتن رت به  ن  تیدید کرد. در تین فرار د

فلر باتفغانستان در تین با  سین نگ ته بفد به تستناد ماده ججم هید نامه 

پاریک بدفلتین تفغانستان فتیرتن ۀفجزد کرد که در مفلع برفز تیتی  بین 

دفلتین ماکفر دفلر تنگلیک حق حامیر دترد. طرفین نیز باید به آن 

قه طرفین دهفت ۀفلد سمید تز مرت عه کنند. ف با تین افرر در تثر مفتف

 دربار لندن با ر حام مقرر ۀردید.

 

 :حکمیت گولد سمید و نقطه نظرهای انگلیس 
 

ۀفلد سمید تز دربار لندن به ا ر حام برتی  1۸۷0در تکتفبر سا  

 ۳تعیین حدفد سرحدی تیالر سیستان بین تیرتن ف تفغانستان مامفر جد. 
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جان برتی رفع تیتیفار تسر هنفتن ظاهری هم تین بفد که ح فر تی

فلی باطن تمر تقسیم تیالر سیستان بین تیرتن ف تفغانستان بفد ف به تین فسیله 

فرفد بیای سیستان ف تهما  نظرهای سیاسی که در  من جرح  ریان تین 

 حامیر یفتهد آمد هملی ۀردید. 

« جر  تیرتن»ۀفلد سمید یفدض در مقدمه  لد تف  کتابض مفسفم به 

به پن اه ا حه تسر  ریان تارییی مامفریر یفد رت جرح دتده  که لری 

 می نفیسد:

هلر تین مسافرر ف تحقیقار تیاه جرح آنیا در تین دف  لد  بط جده 

تسر برتی تین بفده که در سنفتر تییر یک تنقی  سیاسی در ممالک غربی 

ه هندفستان رفی دتده که تف ه حافمر هندفستان رت نسبر به آنیا  ل  کرد

تسر ف همچنین ت افزتتی که تز یارو به تین لسمر ها جده ف می جفد تین 

ً زیاد تر نمفده تسر . لیات بر هیدس تفلیای تمفر  تف ه ف نگرتنی رت طبعا

هندفستان تسر که تین سرحدتر رت تز ت افز بیگانگان مامفن دتجته باجد، 

فته جد تین مف فا دترتی نیایر در ه تهمیر تسر. بنابرتین تامیم ۀر

برتی  لفۀیری تز ت طرت  یاطر در تین لسمر های سرحدی با تی اد یک 

 ترتیبار تطمینان بیجی مبادرر فرزیم ....

یای تز مسام  میم که ح  آن ییا  فرمان رمای هندفستان رت 

بیفدمجغف  میدتجر مف فا سیستان بفد که در سرحد جرلی تیرتن فتلع 

مملار تفغانستان ۀردیده بفد، فلی  جده ف در زمان تحمدجاه درتنی  میمه

بمرفر زمان بدفن آناه محسفک جفد بانفتا دسایک فحی  بدسر همسایه 

غربی آن تیرتن تفتاد. جیرهلی یان تمیر تفغانستان متف ه جد که تین تیالر 

رت م ددت بدسر آفرد. دلی  تز دسر رفتن آن هم فقط در نتی ه ت زیه 

دهایی که به سیستان دتجر رفی جفتهد تفغانستان بفد، تما دفلر تیرتن ت

تارییی تسر که تز زمانیای لدیم آن تیالر  زف مملار تیرتن محسف  می 

جد. تلبته تین لب  تز زمان تحمد جاه درتنی تسر فحا  هم که تار  نمفده 

 مدهی تسر که حق یفد رت بدسر آفرده تسر .

                                                                                                                   
 ۱9۷0جام این خدماتش در جنوب ایران درسال گولدسمید پس از ان Geography an Narrativesدوم 

 صاحب اینچنین القابی شده بود:میجرجنرال سرفردریک گولد سمید، کمیسروحکم دولت انگلیس :

   Major General sir Frdrec Gold Smid,British Commissioner and Arbitrator 
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فا تین در تنگلستان فحتی ترفپا هم تجیاص معدفدی تند که تز مف 

نزتا بایبرتند.تین تجیاص  زف هلما فتستادتن تاری  ف غرتفیای آن ا می 

باجند، یقین تسر  زف سیاسیفن محسف  نمیجفند. کفنفلی ففریه فیانیاف  

هریک جرح میتاری رت ع به سیستان نفجته تند، تماتمام تینیا رت تجیاص 

ی تز تین ها هالم فمطلع می دتنستند فلی فزرتء ممالک ترفپا هی  تطیه

ندتجتند. تز آن امی که رفسیا هیلمند بفدند یاد دتجته های  زم رت تزتین 

نفجت ار بردتجته تند چفناه دتنستن تاری  ف غرتفیای تین نفتحی بیترین 

فسای  بدسر آفردن معلفمار در زمینه بجمارمیرفد. معلفم تسر که 

 پطرزبفرت به تندتزس کلاته تزتین  یر هق  نبفده تسر.

تما نفتلای درتین میان ف فد دتجر که رفع آنیا مفکف  به دیدن مح  

بفده تسر. دفلر تیرتن تز رفتارتفغانیا مارربه در بار لندن جاایر نمفده 

بفد. تفغانستان مارر به فرمان رمای هند مرت عه نمفده تزتین ف ع جاایر 

فقط ممان بفد کرده بفد. با یره مفلع آن بفد که تین ۀره باز جفد، تین نیز 

 تز طریق حامیر ح  ۀردد فبک.

( نگارنده)ۀفلدسمید( تز طر  تنگلیک 1۸۷0بنابرین در نیم تکتبر)

معین جد که فظای  یک ن ر حام رت رت ع به تیتی  تیرتن ف تفغانستان در 

 بارس تیالر سیستان تن ام دهد.

مییدی  نرت  ۀفلدسمید تز تنگلستان حرکر  1۹۷0در ماه تۀسر 

، دستفر دتجر به تیرتن برفد ف تز آن ا به تت ا  کمیسر تیرتن هازم نمفده

به تیرتن رسید فکمیسر  1۸۷0سیستان ۀردد. ۀفلدسمید در سفم تکتفبر 

دفلر تیرتن که باید همرته تف میرفر به زفدی تعیین ۀردید. یک رفز بعد 

که  ۀفلد سمید تز تیرتن به فرمان رمای هند فستان تلگرت  کرد فتظیار نمفد

چفن کمیسر تیرتن تز رته مجید هازم سیستان تسر، ت ازه دتده جفد تف نیز 

هازم سیستان ۀردد ف کمیسر تفغانستان هم در لاین یا در  فین به آنیا ملحق 

یفتهد جد. در فت  فرمان رمای هندفستان تلگرت  کرد که هنفز تز تعیین 

ان پسر تمیر کمیسر تفغانستان تطیهی ندترد فچفن تمیر محمدیعقف  ی

جیرهلییان بر د پدر یفد لیام کرده تسر، تافر نمیاند کمیسر تفغانستان 

 1به تین زفدی تعیین جفد.
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در تلگرت  بعدی فرمان رمای هندفستان میگفید:ممان تسر تعیین 

کمیسر تفغانستان به طف  باجد. ۀفلدسمید میحظه نمفد که تین کار معطلی 

تان پیجنیاد کرد بیترتسر تف  مف فا یفتهد دتجر به فرمان رمای هندفس

سرحد بلفچستان جرفا جفد تا تیناه تالی  سیستان معین ۀردد. با تین  

نظرمفتفقر جد. مستر تلیک فزیر میتار تنگلیک نیز درتیرتن با تین 

نظرمفتفقر نمفد. کمیسرتنگلیک تز رته تا یان ف یزد هازم کرمان 

یدی حدفد سرحدی بلفچستان می1۸۷1فبلفچستان جد.... فدرچیارم سپتمبر

فمارتن برطبق طرح تفلیو ۀفلدسمید اا  فساده لبف  جد فلبفلی آن کتباً 

تطیا دتده جد فنقجه های به طرفین مبادله ۀردید فلسمتی تزبلفچستان حالیه 

به تیرتن  تعلق ۀرفر ف بقیه به للمرف تمپرتتفری آن فلر تنگلستان  میمه 

 1 ۀردید.

تیرتن ف بلفچستان یاتمه یافر،  نرت   همیناه مف فا سرحدی

مییدی به لندن  1۹۷1سپتمبر ۲٦ۀفلدسمید تز تیرتن حرکر نمفده در 

رسید. در تین ا جیااً تز هملیار یفد به دفلر تنگلیک ۀزترض دتد ف برتی 

هملیار آیندس یفد دستفر ۀرفر فدر دهم نفتمبر همان سا  م ددتً هازم 

تان تسمیر باز همرته تف حرکر کرد. به تیرتن ۀردید. درتین مسافرر کپ

هم  میمو ته ای   Mr.Gerard thomasهیفه مستر  رترد تفماک

میسیفن سرحدی تعیین جده همرته تف حرکر کرد.  نرت  ۀفلدسمید در ج  

حرکر یفد تز لندن به لق  جفتلیه نای  آمد ف دترتی نجان ستارس هندفستان 

 ۲ ۀردید.

ن می ر  نرت  سرریچاردپالک معین تز طر  فرمان رمای هندفستا

جده بفد که به تت ا  نمایندس تفغانستان تز رته لندهار به سیستان برفد ف در 

آن ا به  نرت  ۀفلدسمید ملحق جفند. بنابرین  نرت  پالک به کلاته رفر تا 

دستفر یفد رت تز فرمان رمای هندفستان در یافر نماید. دف  نرت  فف  

به کلاته رسیدند  1۸۷1حرکر کردند فدر ه تم دسامبر تلاکر بات ا  تز لندن

فدر آن ا برحس  تعلیمار  رد مایف فرمان رمای هندفستان لرتر جد  نرت  

ۀفلد سمید تز رته بندرهباک به سیستان برفد ف نرت  پالک به تت ا  دتکتر 

 بیلف مستجر  معرف  تز رته سند هازم مقاد باجند.
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تز هدتیر  رد مایف به بمبمی رفر ف ساهر بعد  ۲۳ نرت  ۀفلدسمید 

به بندر هباک فدر ه تم  نفری  1۸۷1دسمبر ۲1تز آن ا حرکر کرده در 

به جیر بم رسید. درتین ا میرزت معافم یان کمیسرتیرتن فکاپیتان  1۸۷۲

لففیر معرف  با یک ااح  منا  دیگر به  نرت  ۀفلد سمید ملحق 

رکر نمفده تز کنار جرلی بیابان جدند. تمام تین هیمر با ت ا  هم تز بم ح

لفر ۀاجته در تف  فبرفری همان سا  به سافهه ) یا سه کفهه، در 

سیستان(  رسیدند. رفز بعد تز فرفد به تین مح  تفلین تیرتد کمیسر تیرتن 

بر رته بلد هیمر حام فترد ۀردید. تیرتد دفم کمیسر تیرتن در مفلع 

نارر آباد که مرکز آنفلر برتفرتجتن بیر  تنگلیک در رفز فرفد به 

سیستان تجغالی تیرتن بفد، افرر ۀرفر. تین میال ر ها جدر ۀرفر ف در 

 1 تین ا میرهلم یان تمیر لاین نیز به هیمر تیرتن  میمه جد.

ده رفز تفل  ما در نارر آباد به تنتظار » ۀفلد سمید مینفیسد: 

اماً به تفلار رسیدن  نرت  پالک فکمیسر تفغانستان ار  جد. تین مدر تم

تلیی فکدفرر ۀاجر. تۀرچه تفهین مستقیم برما نجد فلی برتی تایر فآزتر 

ما بی می  نبفدند. برتی یفتستن جیادر ممانعر میاردند، رفر فآمد سانه 

رت با ما لدغن کرده بفدند. در رساندن تحتیا ار غ لر میجد فهریک تز 

د نیسر هرۀاه به اکر تینیا کافی بفد که لطع رفتبط رت سب  جفد. بی مفر

میتاری تز تت الار تز رفز حرکر یفد تز نارر آباد تا یاتمه کار در 

 سیستان در تین ا بپردتزم.

فبرفری بات ا  کمیسرتیرتن حرکر نمفدیم تا آن نقاطی رت که  1٥در 

در تار  دفلر تیرتن تسر نقجه بردتری کنیم فلی لبیً به میرزت معافم 

ه تین هم  ممان تسر در آینده  م ددتً مفرد ت تیض یان تاکردتده جده بفد ک

لرترۀیرد، زیرت نمیتفتن تعید کرد که کمیسر تفغانستان تز تین نقجه بردتری 

ر ایر حاا  یفتهد کرد،  چفناه زمینه حامیر تز طر  پادجاه تیرتن 

کمیسرهای تیرتن فتفغانستان  -فتمیر تفغانستان در سیستان  مع میجفند

فلر متبفا یفد رت همیً نجان یفتهند دتد  فهرۀاه هریک متارفار د

تحقیقار محلی هم  زم باجد کمیسرها مت قاً به آن مح  یفتهند رفر ف نقجو 

آن ا رت بدفن معطلی فتجاا  ترتجی رفی کاغا یفتهند آفرد. فلتی که 
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کمیسر تنگلیک لانع جفد که دیگر کاری ندترد، آن فلر به تیرتن مرت عر 

ین لرتر رت مستر تلیسن فزیر میتارتنگلیک مقیم تیرتن در یفتهد نمفد فه

 به فرمان رمای هندفستان تلگرتفاً تطیا دتده بفد. 1۸۷1تکتبر ۲۳تاری  

تز آن امی که کمیسر تیرتن با تفرتجتن بیر  دفلر تنگلیک تهترتض 

دتجر، لرترجد تین مف فا تا یاتمو هم  مسافر بماند. مسافرر رفز تف  

م به دجتک بفد. در آن ا کدیدتی مح  آمده تبعیر یفد فسانو به نقطو مفسف

آن ا رت بدفلر تیرتن تطیا دتد.رفز دیگر به نقطو برو هلم یان رفتیم. 

 – 1۹رمیک آن ا جیردلیان بلفچ بفد. پسرتف به تستقبا  برآمد. سن تف بین 

سا  بفد فتییرتً هم درتیرتن دیده جده بفد. تین تجیاص متن ا فلتیاه  ۲0

ط   هستند به تیرتن برده میجفند فهنگامی که بزرت جده فنیمه تیرتنی 

جدند فتمام هادتر فرفتار ففار فۀ تار تیرتنی ها رت دری کردند آنفلر 

آزتدتند به فطن جان مرت عر کنند. رفز دیگر به للعو دفسر محمد یان ف 

  1رفز بعد به کفهک کنار رفدهیرمند رسیدیم. 

لدسمید،درتین ا تمیر لاین بند یا سد بزرۀی  بگزترض سمر، سارتر ۀف

رت در هرض رفدهلمند سایته بفد. تفسط تین بند، ریان آ  رفدیانه به 

سمر غر  منحر  جده ف فترد کانا  تالی بزرت سیستان) رفد پریان( 

می جد که فف  تلعاده تهمیر دتجر. تین کانا  تا آن حد میم بفد که غال  

ن رت یفد رفدهلمند تافر میاردند. در فتلع باید بازدید کنندۀان سیستان، آ

دتنسر. سررجته دتر، سر نر بفمیر،سد مفاف  « هلمند مانفهی»آن رت 

رت به دلر بررسی کرده فطی ۀزترجی سایتمان آن رت تفای  فبه دفلر 

فبرفری مسافرتی طف نی فیسته کننده تز  1۹. رفز ۲هندفستان ترسا  کرد

 ۲۸تر مرت ع  فسپک ترت ی پسر به طف  میان ترت ی ماسه می فسنگز

                                                 
۱

 ببعد ۷2۱ ،ص3میالدی، ج ۱9وانگلیس در قرن  تاریخ روابط سیاسی ایران- 
2
ی قرار دارد نوعی دلتا مینویسد: محلی که قلعه کهککانالهای منشعب از رود پریان سمت در مورد  - 

 در طرف دیگر محاط گردیده است. )رودپریان(کوچک است که توسط هلمند از یک طرف وکانال بزرگ

 کانال های که از سمت راست  رود پریان درفاصلۀ بین بند کهک تا ِکّمک، جدا میشوند عبارتند از:

 کانال حسنکی که بنجار،زاهدان،نصیراباد، اسکل وغیره را مشروب میسازد.-۱

 آباد که شهر جالل آباد واطراف آن را شاداب میکند.کانال جالل -2

 کانال واصالن، -6کانال جهان آباد،  -5کانال شریف اباد وده طفلک،  -4کانال خدنگ وقاسم اباد، -3

 (۱6۷ جغرافیای تاریخی سیستان، صرک:)کانال کمک.  – ۷



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        82 

کیلفمتر فتلع درساح  چ  رفدهلمند رت طی کرده به دی دیله، ای که یک 

 برو مرتلبر لدیمی ف فرفرییته لرتر دتجر، رسیدند. 

کپیتان سمر،دستیار ۀفلد سمید،ۀزترض میدهد که ما کنار دی دیله  

نزدیک به آن بفد، که به طرز یفض تیندی در کنار رفدیانه هلمند فبسیار 

تردف زدیم. کناره های رفدیانه در آن ا بسیار کم ترت اا بفدند. تۀر کسی 

چجمانض رت نیم باز نگاه میارد، ییلی رتحر میتفتنسر تافرکند که نه در 

کنار هیلمند، بلاه در کنار رفد تایمز لندن تیستاده تسر فحرکر آرتم ت  رت 

رفد تایمز آنقدر ساکر فآرتم نیسر نگاه میاند.تلبته محیط فمنظرس تطرت  

که محیط ف تطرت  رفدهلمند تسر. دکه دیله نام یفد رت تز کلمو سیستانی 

 دی  به معنای کفه یا تپه ۀرفته تسر فدیله،به لف  کفنفلی، نام ساترت  یا 

مرزبان سیستان در زمان دتریفض بفده تسر که درتین ا تلامر دتجته تسر ف 

و مرت ع رسی در کنار چ  رفدیانه تسر ف یرتبه در فتلع دی دیله یک تپ

های للع لدیمی در لله ف با ی تپه دیده میجفد.تین للعه لدیمی معر  آن 

تسر که سالیا لب ، یای تز بند های متعددی که بررفدهلمند زده بفدند، در 

م افرر تین للعه لرتر دتجته تسر. نام تین بند دیله یا بند  یاه ، یاا   بفده 

للعه فت  رت تأمین میارده تسر. تین بند تز سرجایه های ۀز بافته بیم  ف آ 

فلی بدفن یاکریزی دتی  آن، سایته جده بفد ف در نتی ه لسمر تهظم آ  

تز  ی جاا  های جایه های ۀز هبفر میارد. در حقیقر تنیا هد  تز 

ای سایر بند، با  بردن سط  آ  به منظفر تنحرت  ف ۀجتاندن آن به کانالی

آبیاری فتلع در با  دسر بند بفده تسر. ۀ ته میجد که بنای تین بند به دفرتن 

لدیم تعلق دترد فهمین طفرهم تسر. زیرت تمرفزه  تمام آثار ف هییم بند ف 

کانالیای آبیاری فتلع در با  دسر آن تز بین رفته تند. در ساح  مقاب  

آن ها مقبره های لدیمی رفدیانه، چند تپو مرت ع دیده میجدند که با ی 

فیرتبه های مدففن جدس بر یا ف مناره ها لرتر دتجتند. یرتبه های که در 

 1۸س ر تمرفز بعد تز کیک دیده جدند به ترتی  هبارتند تز: دم دفتلی  در 

میلی کیک، للعه فت  مترفکه، مس د فیرتبه های بدفن نام ف لبرهای 

طر  بند کمالیان در فاالو  فبرفری به ۲0میرفبه مقاب  دی دیله. رفز 

میلی  نف  جرلی دی دیله رته تفتادیم. بعد تز مسافر پن  می  تز میان  1۲

 نگ  های ۀز،  اده دفباره به سط  یک فیر کفیری اعفد مینمفد ف بعد 

بتدری  نزف  میارد تا به ترت ی زرتهی فللعه کما  یان برسد. ما بعد تز 
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سر سردتر بریفردیم. للعه کمالیان، طی فااله کفتاهی با سرفرتز یان پ

حدفد سه ربع می  تز کناره چ  رفدهلمند فااله دتجر ف در یک درس که 

 می  هرض دتجر لرتر ۀرفته بفد. ۸حدفد 

در دفرتن مالب  تاری ، ظاهرتً رفد هلمند در یر  نف  غربی به 

سمر ۀفردزره  ریان دتجته تسر. طبق رفتیار مف فد آن مسیر رت 

تین مسیر، تفسط ۀرجاس  تزهلمند تز  کجتی پیمفده تسر. کییسرف با

نزدیک بند بفلبایان)حمزس بلفتیان( کجیده جده بفد. تین بند که آ  رت به 

دلر تقسیم میارده، تفسط جاهرخ فرزند تیمفر لن  فیرتن جده تسر. هنفز 

بالی مانده های م رت فکناره های کانا  یا رفدیانه بزرۀی که تز مح  تین 

به ترتکف، کندر، حف دتر می رفته، کامیً هفیدت تسر. با تیری  فتز بند 

 1 بین رفتن بند بفلبا یان، کانا  یا رفدیانه ماکفر هم یجک جد.

ۀفلد سمید تدتمه میدهد: بندکمالیان، دهی تسر که رمیک آن سردتر 

کمالیان سن رتنی بفد. تف تز طای و بلفچ فتحر تابعیر دفلر تیرتن لرتر 

میلی  نف  جرلی 10فبرفری به چاربر ک فتلع در  ۲1فز بعد دتجر. ر

للعو کمالیان رفتیم . برتدر کمالیان مفسفم به تمام یان  رمیک آن ا بفد. 

درتین ا میرزت معافم یان تارتر دتجر که من )ۀفلدسمید( بات ا  تف به 

تمام نقاطی که در تار  دفلر تیرتن تسر مسافرر کرده به چجم یفد 

م. به تین پیجنیاد تا تامی  کمیسرها مفتفقر جده بفد، فلی رفتن مجاهده کن

فدیدن تمام آن نقاطی که تیرتن برآن تدها دتجر ممان بفد در آینده تفلید 

کجماض  کند. تما تۀر لب  تز حرکر تز نارر آباد به تین پیجنیاد تیرتن 

تیرتد می جد، مث  تین بفد که تز تلدتم به تین کار بالی باید ار  

دیگر لف  -رسیدیم« بندتمیر»نظرۀردد. فلی فلتیاه به کنار هیرمند به نقطو 

مف فا -رفتن تا ل  رفدیانه  ای که به نظرم مالایر مجافی مینمفد

ندتجر. بنابرین فلتی که در کفهک بفدیم کاپیتان تسمیر پیض کمیسرتیرتن 

د( در رفته تین مف فا رت یاطرنجان نمفد که همرته بفدن ) نرت  ۀفلد سمی

فدر  -رفتن بطر   نف  سیستان دلی  ثبفر حقانیر دفلر تیرتن نمیجفد

رأی حامیر هم مؤثرنیفتهد بفد. دف رفز بعد در نقطو بندکما  یان  زم 

ً نیز تین تاکر به کمیسر تیرتن دتده جفد فدر  من تین ناته نیز  -جد کتبا

                                                 
۱
 ۱۷0-۱69صیا سفر با سفرنامه ها،حسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان، - 
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تین بفد که هیفه جد تیناه  نرت  همرته کمیسر تیرتن حرکر نمفده برتی 

تنتظار دتجر در نزدیای های رفدهیرمند به  نرت  پالک فکمیسر تفغانستان 

 یفتهند رسید.

ییاه دنبالو تین مااتبه ب ایی کجید که میرزت معافم یان تز مح  

چیاربر ک  فتپک به نارر آباد مرت عر کرد فدر آن ا منتظر رسیدن 

دض سیستان برتی تین بفد که کمیسرتفغانستان جد. تلبته معلفم بفد که تین ۀر

فین نقطه ففین مح  تادیق جفد که در تار  دفلر تیرتن تسر فحق 

آن دفلر می باجد فتز میان آن ها یک هده تسافرر تیرتنی هبفر نمایند فتز 

جیفد یار ی که بیطر  باجند بالی ار  نظرجفد فمالایر تیرتن رت به 

دفلر تیرتن تادیق نمفد.  تین نقاط به جیادر یک هده تمرتی  یره یفتر

بدفن تیناه در تطرت  تین تدهاها تحقیق جفد. چفن مقافد کمیسر تیرتن 

حاا  نجد دیگر به تت ا  هم حرکر کردن نیز مفلف  جد. بعد تز مرت عر 

کمیسر تیرتن ، ۀفلد سمید تامیم ۀرفر تا آنگاه که مامفرین محلی تیرتدی 

تف  لفۀیری نمیانند تف نیز به به مسافرر تف ندترند ف تز نقجه بردتری 

مامفریر یفد تدتمه دهد فنقاطی رت که در ید تار  دفلر تیرتن باجد 

فبدفن جک متعلق به آن دفلر باجد فیا آن لسمر های که میتفتند دفلر 

تیرتن آن رت در تحر تطاهر فتفتمر یفد نگیدترد تز آنیا نقجه بردتری کند 

د تلدتم نماید فحامیر تف نیز تحر فبدین فسیله برتی ح ظ مقام حامیر یف

 ن فاکسی فتلع نجفد.

ۀفلدسمید درنظر دتجر به تین منظفر تا رفدبار پیض برفد فلی در 

چیاربر ک ایح درتین دید که برتی تن ام تین یدمر کاپیتان لفیر رت 

تارفدبار ب رستد فیفد پک تز تفل  چند رفزه در چیاربر ک فتپک 

ز هبفر تز رفدیانه هلمند تز یک ۀدتر به بطر  زتب  حرکر کرد. بعد ت

سمر رتسر رفدیانه  تفل  میتاری برتی ار  ابحانه افرر 

ۀرفر ف پسپک برته یفد به تستقامر للعه فت  حرکر نمفد. بعد تزطی کردن 

جض می  مسافه  یرتبه های للع کفچای بنام  میرتباد ۀاجر ف درهمان رفز 

تن درتین ا بین پن اه تا اد ن ربفدند. تف  به للعو فت  رسید.سایلف دفلر تیر

فبرفری دفباره به  بندتمیر ) بند کیک( رسید. درتین ا  ۲٥رفز دیگردر 

یبر فرفد  نرت  پالک به ۀفلد سمید رسید که  تز رته چیانسفر یفتهد 

آمدفلی یبر احی  نبفد. نرت  ۀفلدسمیدتز بند تمیرحرکر نمفده تز 
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ی رفر فآنرت تماجا نمفد. تین للعه بدسر رفدهیرمندهبفرکرده به للعو نادهل

سایلف دفلر تیرتن بفد ف پسر جری  یان نارفمی حاکم تین للعه بفد. 

ۀفلدسمید بعد تز تماجای للعو نادهلی به ده آلا ان مرکز آنرفزی سیستان 

تفغانی رفر فلی سانو ده آلا ان به تنگلیک ها هی  رفی یفض نجان ندتدند 

آن ا به  ی  آباد)متعلق به یاندتن کیانی سیستان(  فۀفلد سمید م بفر جد تز

برفد. در  ی  آباد سانه آن در تف  مارچ کمیسر تنگلیک رت م بفرکردند تا 

تز آن ا حرکر کرده به مح  دیگری مفسفم به برو تفغان برفد فتز آن ا 

یارفز بعد به بغن ار باجد. فاالو بن ار تا نارر آباد پن  می  

فلدسمید تفل  کرد ف بیر  تنگلیک رت دفباره بلند نمفد. تین میجفد.درتین ا ۀ

بار نیز مفرد تهترتض فتلع جد فلی تنگلیسیا تف یی به تین تهترت ار 

 ناردند.

در  ملو  Dr.Bellewدرهجتم مارچ  نرت  پالک فدتکتر بلیف

همرتهان سید نفرمحمد جاه ادرتهظم تفغانستان فترد سیستان جدند،فلی 

یا بعم  نیامد ف به همین  یر میسیفن تفغانستان حا ر نجدند تستقبالی تز آن

به دیدن تمیر لاین)میرهلم یان( ف کمیسرتیرتن میرزت معافم یان برفد. 

چادرهای  نرت  پالک فسیدنفرمحمدجاه ادرتهظم  تفغانستان در پجر 

دیفترهای نارر تباد زده جد. فقط یک تحفت  پرسی ساده تز طرفین بعم  

فر فآمد تن ام نگرفر فتزتین ا سردی بین طرفین پیض آمد آمد، دیگر ر

 فرفته رفته کار به کدفرر کجید.

ییاه دف رفز پک تز فرفد هیمر تفغانی به سیستان، ۀفلدسمید 

مجاهده نمفدکه که کمیسرتیرتن حا ر نیسر با هیمر تفغانستان میلار کند، 

لار کند بنابرین  ز تیناه کمیسر مزبفر به نارر تباد رفته ف تف رت می

تامیم ۀرفر کارحامیر رت کنار بگاترد فتز نارر آباد حرکر کرده به 

 تیرتن برفد فدر آن ا ل یه رت مطرح کند.

رفز یازدهم مارچ هیمر ۀفلدسمید تز نارر تباد به طر   ض 

ف فین حرکر کرد ف در پانزدهم همان ماه به  فین رسیدند فتزآن ا هازم 

فد در تیرتن تیتیفار طرفین  رت رفع کرد. در سفم تیرتن جدند که جاید بج

 نرت  ۀفلد سمید به تیرتن رسید فرفز دیگرهیمر  1۸۷۲ماه  فن 

تفغانستان باسایرین که همرتهان ۀفلد سمید بفدند فترد تیرتن جدند. درتین 

مفلع چفن ناارتلدین جاه جیریار تیرتن به ییی  رفته بفد، تسلیم رأی 
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دی به تعفیق تفتاد. درتین بین فزیر تمفریار و تیرتن حامیر نیز طبعاً چن

مجغف  تییو تسناد فمدتری زیادی در با  حقانیر تیرتن نسبر به سیستان 

بفد ف میرزتملام یان فزیرمیتار تیرتن مقیم لندن بفد درتین مفلع  ای 

میرزت معافم یان رت تجغا  نمفد فادرتهظم تفغانستان نیز تمام تدهاهای 

ً ترتمه دتد. با یره  نرت  ۀفلدسمید پک تز غفر فمیحظار یفد رت کتب ا

دهافی فماکرتر طرفین رأی حامیر یفد رت در تاری  نزدهم تۀسر 

، تفسط فزیرمیتار تنگلیک مقیم تیرتن به فزیر یار و دفلر تیرتن 1۸۷۲

 تقدیم دتجر.

تین رأی حامیر ففرتً تز طر  دفلر تفغانستان ردجد فدفلر تیرتن 

ر بادی تمربه آن لناهر دتجر( جاایر یفد رت به فزیرتمفر نیز)که د

یار و تنگلیک پیض کرد. ادرتهظم تفغانستان تز تیرتن هازم کاب  جد 

ً یفد  نرت  ۀفلدسمید در  تۀسر نیر با ت ا   نرت  پالک  ۲٥فمتعالبا

که پادجاه تیرتن به  1۸۷۲سپتمبر 1۳فمارسمیر هازم لندن جدند فدر 

دفلر تنگلیک ر ایر جاهنجاه تیرتن رت رت ع به  تنگلستان فرفد کرد

 1 حامیر  نرت  ۀفلدسمید بدسر آفرد.

 :2رأی حکمیت 

رسماً تز طریق فزیرمیتار  1۸۷۲تین رأی حامیر در نزدهم تۀسر 

تنگلیک به فزترر تمفریار و تیرتن تسلیم دتده جد. ماتکرتر طرفین برتین 

جرح ای  نتی و ماتکرتر  مف فا درتیرتن جرفا ۀردید.ۀفلدسمید میگفید:

 لساتی تسر که در تین با   افرر ۀرفته تسر فمن دهافی طرفین رت 

 .۳ییاه نمفده درتین ا مینگارم

 :مدارک اساسی دولت ایران

دفلر تیرتن مدتری یفد رت در با  سیستان در تحر پانزده ماده 

آن رت ع  تظیار میدترد. تزتین مفتد فقرس تف  رت ع به کلیار تسر. مادس تییر

تستد تی تسر که  1۲ف٦ف٥ف۳ف۲به مف فا حقفلی تسر ف بطفرکلی مفتد 

، تیرتد 11ف 4تز رفی معاهدتر فنفجته  ار سیاسی تییه جده تسر. مفتد 

                                                 
۱

 ۷53 -۷35محمود محمود ،همان اثر،ص - 
2

جلد سوم کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن  ۷۷۱تا  ۷53این رأی حکمیت از صفحه - 

 میالدی ،تالیف محمودمحمود رااحتوا کرده است. ۱9
3

 ) به حوالۀ محمودمحمود در همان اثر قبل الذکر(395شرق ایران ص - 
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د یلی تسر رفی تحفت  فتف اا همفمی مملار سیستان فسانو آن . مفتد 

 تجاره به نظریار یفد حام تسر رت ع به تا  مف فا .مادس ۹ف ۸ف ۷

، تادیق لطعی تسر که 14تجاره به یک فتلعو یافای تسر. مادس  1۳

تز لدیم ت یام تیرتن برسیستان فرمان رمامی دتجته فغیر تز جیریارتن  تیرتن 

کک دیگری در آن ا پادجاهی ندتجته فحافمر ففرمان رمامی تمرتء 

 .تفغانستان در آن مملار بی سابقه تسر فتاری  چنین تمری رت نجان نمیدهد

 :مدارک اساسی دولت افغانستان

مدتری تفغانستان تز یک زمان معین جرفا میجفد فتمیر کاب  تدها 

دترد سیستان لسمتی تز مملار تفغانستان تسر که تفسط تحمدیان درتنی در 

آن ا جالفدس حامرتنی آن رییته جده تسر فتسامی حاام معین فلر فهمچنین 

جاهد می آفرد فکمیسر تفغانستان  تسنادی که تطاهر آنیا رت نجان میدهد،

تسناد تارییی دهافی یفد رت تا زمان نزدیک حتی تا سنفتر تییر نجان 

میدهد ف رؤسای نقاط سیستان رت که تبعیر تفغانستان رت لبف  نمفده تند 

میجمارد فکمک آنیا رت در دتدن لجفن بر د حافمر فدفلر تیرتن به کار 

ع آفری غله به هنفتن مالیار برتی برده جده تسر. فهیفه میاند در  م

 تفغانستان هما  یفد کمیسر درتین دیالر دتجته تسر.

برتی تیناه هین یا غرتمر تمفت  سرلتی تز تهالی سیستان ۀرفته جفد 

جیص کمیسر تفغانستان بین تیرتن فسانو سیستان فتسطه بفده تسر فتین 

 د ی  فمدتری رت تحر یازده ماده جرح میدهد.

 11ف 10ف ۷ف ٥ف 4ف۳، بطفرکلی تثبار تدهاسر. مفتد مادس تفلی

جفتهد فد ی  معلفم فمعین رت نجان میدهند که برتی احر لف  فتدهای 

 تفغانستان تلامه کرده تسر.

 ۲مفتد جض فه ر فنه تستد   تسر که بر له تدهای یفد آفرده تسر.مادس 

تۀرچه تجاره به سند میافای تسر که برتی تثبار ل یه ترتمه میدهد.

غفردرتین تظیارتر  ز به  ز برتی تییو رأی حامیر  زم می باجد، لیان 

 لسمر های میتاری تزتینیا دترتی تهمیر کافی برتی ماتکرتر می باجند.

دفلر تیرتن فمادس دفم تفغانیا در آیر همه نفجته جده  14ف 1۳مفتد 

تد طفری تسر. با تین نظر که بجفد به سیفلر به آنیا مرت عه کرد. تین مف

تسر که باید در تطرت  آنیا ماتکرتر زیاد به هم  آید ف مقافد هم تین 

 تسر که تینیا در  لسو میافااً با ح فر کمیسرها مطرح جفد.
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درتین مفلع سند تالی سردتر کیندلیان ترتمه دتده  جد که تدهای لبلی 

به تفغانیا رت ثابر کند. فماتکرتر زیادی در تطرت  حاام تفغانی سیستان 

ه ری  1۲٦0هم  آمد.به هیفه تلرتر نامو محمدر ایان رت ع به سا  

لمری تز طر  تفغانیا نیز ترتمه جد. تسناد طرفین نیز باهم مبادله ۀردید 

فیک سفتد تز تدهای دفلر تیرتن به تفغانیا دتده جد. همچنین  سفتدی تز 

یای که تز تدهاهای تفغانیا به دفلر تیرتن ترتمه ۀردید. من درتین ا  فتب

 هردف طر  رسیده ت ایک میانم.

 

 توضیحات ثانوی دولت ایران :

 دفلر تیرتن برتی تثبار تدهای یفد چیار دلی  تلامه میاند:

تیناه سیستان یک لسمر تز مملار تیرتن تسر. هی  تنقی   -اول

 فتغییرتتی نمیتفتند که آن تیالر رت تز مملار تیرتن  دت کند.

سیستان تز تار  دفلر تیرتن  یارو جده ف  برتی چندسالی که -دوم

زیرن فا لدرر دیگری لرترۀرفته تسر نمیتفتن آن رت دلی  لرتردتد فسل  

مالایر تز دفلر تیرتن نمفد. هیفه برتین دفلر تیرتن به ییلی  اها میتفتند 

 تدها کند که یک فلتی آنیا رت در ید تار  یفد دتجته تسر.

ید تار  دفلر تیرتن می باجد،چفناه  فعیً تیالر سیستان در -سوم 

 دفلر تیرتن آنرت ملک طلق یفد میدتند.

دفلر تنگلیک نیز تین حق مسلم دفلر تیرتن رت تادیق نمفده  -چهارم

ً درسا   ً بدفلر تیرتن تطیا دتده که دفلر مزبفر  1۸٦۳میافاا رسما

بزفر جمجیر حق یفد رت تار  کند، حا  نیز برطبق همان تاادیق 

 مالک رلا  تیالر سیستان یفد می باجد.ااح  ف

 

 توضیحات ثانوی دولت افغانستان :

تفغانستان یک  فت  مستقیم فبیتری بمدهی یفد میدهد فبرتی تثبار 

تدهای یفد هم د ی  تفلیو یفد دفلر تیرتن رت جاهد می آفرد فبه طفرکلی 

 د ی  ای  رت هنفتن میانند:

نمفده فبا تیناه دفلر تیرتن  در  من لسمر د ی  تف ،بتاری  تجاره

مدهی تسر سیستان لسمتی تز تیرتن تسر تز لف  یک مفرخ تیرتنی جاهد 

می آفرد که در زمان سلطنر فت  هلیجاه سیستان رت  زف تفغانستان نفجته 
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تسر. در  من د ی  لسمر دفم که تجاره جد در مفلع  ن  بین تیرتن 

فن  تیرتن بفدند، فت  تین فتفغانستان، لجفن های سیستانی نیز  زف لج

 مله تینسر که تۀر چنین لجفنی تز سیستان  زف لجفن تیرتن بفده تسر، 

آنیا در تحر تفتمر سردترتن تفغانی بفدند که آن سردترتن نیز بر د دفلر 

یفد جان بریاسته  ن  میاردند. تیناه دفلر تیرتن میال ر مستر تلیسن رت 

یه سیستان فحمله به آن تیالر رت جاهد با تلدتمار یارمحمدیان فزیرهرتر هل

آفرده تزتیناه سیستان ما  تیرتن تسر، دفلر تیرتن باید بدتند که میال ر 

مستر تلیسن نه تز نظر تین بفده که سیستان ما  تیرتن تسر بلاه برتی تین 

بفده که یار محمدیان هلیه لندهار تلدتمی ناند.  دیر فدجمنی بین تفغانیا 

دسایک حاام سیستان نیز رفجن تسر، مث  هلییان  تادیق میجفد فلی

 سربندی. تما تینیا رت نمیتفتن یک حقی برتی سلطنر تیرتن فرض نمفد.

تیناه بایتی  زبان تجاره جده تسر، تین تیتی  زبان در سایر نقاط 

للمرف تفغانستان نیز مف فد تسر فمانند زبان بدیجان، تفزبک،ترکمنی، 

ناد مف فده فتهمیر آنیا.هیفه برآن د یلی که هزتره، پجه می. تینک تس

رفی کاغا تمده تسر تسناد دیگری که در  لسه کمیسرهای دف  تز طر  

دفلر تیرتن تیرتد فترتمه جده با تا  فبا سفتد آنیا که در س ارر تنگلیک 

مف فد بفد، مطابقه ۀردیدند فلی تمام تینیا تسناد احی  فمعتبری بفدند که 

ی کیانی رت در سیستان تامید مینمفد که در تحر تفتمر حامرتنی ملک ها

سیطین ا فیه در آن ا حافمر میاردند فتاری  آنیا تقریباً تز یاادفپن اه 

 سا  تا سیاد سا   لف ترتز مف فا ۀ ر فۀفی طرفین بفد.

سند دیگری تز کیندلیان ترتمه جد که نه تاری  دتجر فنه هنفتن ففقط 

ت تز دسر تمرتء سدفزتیی ۀرفته فتار  نمفده تجاره میارد که سیستان ر

تسر. بعدتً پانزده سند دیگر که ممیفر بفدند ترتمه جد فتظیار ۀردید که تمام 

آنیا تسناد تالی ف احی  تند. تینیا تز طر  سردتر کیندلیان، میردلیان 

رحمدلیان، تز لندهار فتز یار محمدیان فزیر فپسرض سیدمحمدیان تز 

فد. یک سندهم تز میرتف   یان بفد، فلی هی  یک هرتر نفجته جده ب

تاری  ندتجر، تما ممان بفد تاری  آنیا رت تز رفی مطالبی که در آنیا درو  

جده بفد، تستنباط کرد. فمطال  تمام تین نفجته  ار تین بفد که نفیسندۀان 

 آنیا کامیً مطیع دفلر تیرتن فدر تحر تفتمر جیریار تیرتن بفدند.
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 ات محلی :اینک تحقیق

د ی  مستقیمی که در سیستان بدسر آمد، آنطفریاه تافر میرفر 

درسر تز ت  در نیامد. نه تمیر لاین فنه میرزت معافم یان کمیسرتیرتن ، 

هی  یک مساهدر ناردند، آنطفریاه دفلتین تیرتن فتنگلیک در نظرۀرفته 

نی رت بفدند که حام دفلر تنگلیک در مح  تحقیقار نمفده مقافدهای معی

 در مفلع دتدن رأی حامیر تن ام دهد.

در  یان آباد فللعو نادهلی فکفهک، ت ازه ندتدند ااح  منابان 

دفلر تنگلیک دتی  للعه جده تحقیقار کنند. فقط در  ی  آباد تین ت ازه دتده 

جد، آنیم در تحر فجار در بع ی نقاط مث  برو تفغان فبفله) دیه کفچای 

آباد(. تحای  آافله هم برتی ما بدفن ت ازه تسر در چندفرسیی نارر 

ممان نبفد فما نمیتفتنستیم آزتدتنه بارؤسا فتمرتء مرتفده کنیم. باتمام  تین 

تحفت  باز کمیسر تنگلیک مامم بفد فمیافجید مقااد دفلتین تیرتن 

فتنگلیک رت بطفر مطلفبی تن ام دهد فتمام تین کارجانی ها رت یک نفا 

 نمفد.سیاسر هادی فرض می 

فلی  دتً مجغف  بفد آن یدمتی رت که به هیده ۀرفته بفد به ف ه 

تحسن به آیر برساند. تین بفد که بیر فسیلو ممان میجد فبرآنیا دسترسی 

دتجر تلدتم نمفده تین نتی ه تحقیقار یفد رت ترتمه میدترد. تلبته درتین مفترد 

ه تیرتن در نباید حام رت مقار دتنسر چفناه هم  ااح  منابان مربفط

بع ی تفلار در فار تف طبعاً سفء ظن فتردید تی اد نمفده تسر فزیان آن 

 نیز متف ه یفد آنیاسر.

 : حقوق تاریخی

نظربه تیناه فظی ه دترم رت ع به دف مف فا میم که هبارر تزحقف  

تارییی فمالایر فعلی باجد تف ه میافص دتجته باجم، تینک در هریک 

 بحث یفتهم نمفد. تزتین دف مف فا  دتۀانه

در با  مف فا تفلی: فعیً فراتی نیسر که در زمیار تمر دتی  

جده تحقیقتار دلیق بعم  آید که حق حاکمیر تیرتن برتیالر سیستان لب  تز 

 تسیم چه بفد؟ 

فعیً تحتیا ی نمی بینم به تیناه دتی   لسمر تارییی تدفتر ملفی 

انی فساسانی بحث کنیم. دتستان تلطفتی ی جده فیا تز جیریارتن سلسله تجا

های تین تدفتر لدیمی همه معلفم  فتجاره بر رفتبط لدیم تسر فحلقو م قفده 
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رت رت ع به تاری  احی  بدسر نمیدهند. هرۀاه یک چنین رفتبطی هم بدسر 

آید ف تز نقطه نظر ملی  تادیق جفد بر له دفلر تیرتن تسر فمیتار دلیلی 

 ین حامیر مؤثر فتلع ۀردد.تفتند بفد که به طفرکلی درت

هنگامی که نادرجاه تفجار برتیر سلطنر تیرتن  لفک نمفد، سیستان 

لسمتی تزمملار تف بجمارمیرفر فتز دفرس نادرتفجار می بایسر تاری  تین  

تیالر یعنی سیستان  تحر تحقیق در آید، چفناه تز تین به بعد تاری  آن تز 

 ن معلفم تسر.حا  تفسانه یارو جده ف زمیار سفتن  آ

پک تز مرت نادرتفجار فهادلجاه، سیستان فبع ی نفتحی دیگر آن 

( تت ا  1۸۷۲سا  لب )تز  1۳٥بدسر تحمدیان تبدتلی تفتاد ف تین فتلعه در 

تفتاد فدر آن تاری  تفغانستان دفلر معلفم فمعین فمقتدری ۀردید. درسر تز 

تدها می نماید فتف همین تاری  تسر که کمیسر تفغانستان رفی آن تیستاده 

چنین میدتند که سیستان  زف  یت زتی مملار تفغانستان می باجد که بدسر 

تحمدجاه تبدتلی بف فد آمده تسر. فتا تین زمان های تییر در دسر آنیا بفده 

تا تیناه کی یار فپیض آمدها آن مملار رت تز دسر آنیا یارو نمفده تسر. 

دتً در آن با  فترد بحث یفتهم تین یفد یک مف فا  دتۀانه تسر که بع

 جد.

 

 دالیل گولدسمید برحقانیت افغانستان :

د ی  کمیسرتفغانستان تقریباً تزتین لرترمیباجد: سلیمان کیانی در تحر 

تفتمر تحمدجاه تبدتلی حافمر سیستان رت دتجر.تین جیص دیتر یفد رت به 

تاد فمالیار پادجاه تفغانستان بزنی دتد. در ن  ها لجفن به کمک تف فرس

 ه ری لمری(.11۸۷-11٦0سیستان رت به هما  تف پردتیر)

در زمان تیمفرجاه تفغان،زمانیان پفپلزتمی حاکم سیستان بفد.باری 

ه ری(. در زمان  1۲0۷ -11۸۷همین جیص یاغی جده بعد مغلف  ۀردید)

جاه محمفد تفغان ، بیرتم یان کیانی حاکم سیستان بفد. تین جیص دیتریفد 

امرتن پسر جاه محمفد دتد. هنگامی که جاه محمفد هازم تسییر رت به ک

لندهار بفد، رؤسا فسرکرده ۀان سیستان همرته تردفی  تف بفدند.حا ی 

فیرفز تلدین پسردیگر تیمفرجاه تفغان فرته رت با کمک سیستانی ها متار  

جد.جاه کامرتن مفلعی که تنقی  سیستان رت یامفض نمفد برتی تثبار لدرر 
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فا یفد دیتر محمدر ا یان رت برتی پسر یارمحمدیان فزیرهرتر هقد فن 

 بسر.

تمرتی بارکزتمی نیز جبیه به همین تدها ها، تدهای رت ع به سیستان 

دترند. در  ن  کافر للعه بین تربر حیدری فۀناباد،رمیک یا حاکم سیستان 

به کفمک فزیرفت  یان بفده تسر فسردتر کیند  یان )برتدر فزیرفت  

ً سندۀرفر که در تحر تفتمر تف ی ان، حامرتن لندهار( تز محمدر ا کتبا

یفتهد بفد. بعد هم با پف  فلجفن با تف مساهدر نمفد. بعد هلی یان 

سربندی در سیستان حاکم فدسر نجاندس تف بفد، فقط بعد تز مرت کیندلیان 

 بفد که نظر به  ع  تفغانیا در نتی و تیتیفار دتیلی لسمتی تز سیستان

 بدسر دفلر یار ی تفتاد.

تما دفلر تیرتن بیانار فف  رت نه لبف  دترد فنه تاای  می نماید، تما 

چناناه تجاره جد بطفر کلی مدهی تسر که تز زمان های لدیم همیجه 

سیستان ما  تیرتن بفده تسر فبه تار  لبلی تفغانیا که یک فلتی آن 

نرت یک نفا ت افز مملار در دسر آنیا تفتاده تسر تهترتض میاند فآ

فیاغی ۀری میدتنند فحا  برتی تثبار حقانیر یفد تار  فعلی یفد رت 

جاهد می آفرد. طای و سدفزتمی رت لبف  ندترند که  زء سیطین محسف  

 ۀردد.

طای و بارکزتمی رت چه مطیع بفدند فچه یاغی تتباا پادجاه تیرتن 

سردتر کیندلیان رت  میدتنند فبرتی تثبار تین تدها نفجته  ار فکاغا های

ترتمه می دهند که به محمدجاه نفجته تسر مانند یک رهیر یدمتگزتر دفلر 

 که به جاه یفد نفجته تسر.

همچنین تز کاغاهای هلییان سربندی فتاو محمدفسایر تمرتء 

فبزرۀان سیستان دلی  فجاهد می آفرند که تمام تینیا تسنادی تسر که در 

جان نسبر به جاهنجاه تیرتن تهترت  نمفده  من آنیا باطاهر فتنقیاد یفد

 تند.

من دلر فف  تلعاده زیاد درتین ناار نمفده تم، زیرت  که لدر فلیمر 

فتهتبار آنیا مف فا حقف  سابقه رت تادیق میاند. سلطنر تحمدجاه تز 

مییدی جرفا میگردد که لری   1۹۴۷ه ری لمری برتبر 11۶0سا  

( میباجد. مرت کیندلیان در 1۸۷۲  )یااد فبیسر سا  لب  تز تین تاری

سا   1۷م( مییدی بفده تسر. درتین افرر 1۸۵۵ه ری )=1۲۷1سا  
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( حافمر تفغانستان در سیستان بیض تز یااد سا  1۸۷۲لب  تزتین تاری )

طف  کجیده تسر. هرۀاه تین ثابر جفد یک دلی  محامی بدسر آمده تسر 

ً به دفره یی که در ح  مف فا کمک یفتهد نمفد، زیرت که م ا تقریبا

میرسیم که مف فا سیستان در همان تاری  بیافص مفرد مطالعه نمایندس 

 دفلر تنگلیک در تیرتن لرتر ۀرفته تسر.

حا  من تز م مفا کی یار چنین دری میانم که میافااً در ظر  

مدر تین یااد فهجر سا  بدفن تردید در تمام مفتلعی که تفغانستان یک 

نی مستقلی بفده تسر، سیستان لسمتی تز آن محسف  می دفلر به تمام مع

جده تسر. بعدها برحس  تف اا فتحفت  ۀاهی تابع هرتر ف زمانی تابع 

لندهار جده فحتی ممان تسر مفتلعی پیض آمده باجد که در تحر حام هی  

یای تز آنیا نبفده تسر. تینک نمیتفتن با تطمینان کام  تاری  دلیق دفره 

عیین نمفد فلی نتی ه لری  به یقین رت میتفتن تز تاری  های مزبفر رت ت

 محلی یفد سیستان بدسر آفرد.

تز تاری   لفک تحمدجاه تا  لفک محمفدجاه بیسر فچیارسا  تسر         

. 1سا  طف  کجیده  ۲۴کیندلیان نیز درسر  فتز  لفک محمفدجاه تا مرت

د  به زمانی بفده ۀفلدسمید تدتمه میدهد: به هقیدس من تین دف دفره ماا

تسر که تاری  سیستان به افرتیاه جرح دتده جد در آمده  فتستنباط میجفد 

که در یاتمو دفره تف   یر تار  سیستان مبارزتتی بین دف ن ر تز تفرتد 

یک یانفتده تز تمرتء  ریان دتجته، دفرس دفم مفلعی به آیر میرسد که یک 

نه تنیا آن دفمدهی رت کنار زده  مدهی ثالثی پیدت جده تسر. تین مدهی سفمی 

فدسر آنیا رت تز حافمر کفتاه نمفده تسر بلاه آن یانفتده یی رت که تین 

دف مدهی ه ف آن بفده تند نیز کنار زده تسر. درتین ا هی  سفدی ندترد که 

من آن کی یار فپیض آمدها رت که باهث جده کیانیان سیستان رت ی جفند تز 

                                                 
۱

-۱۷۴۷=  هجری۱۱۸۶تا ۱۱۶0ار اشتباه شده است، زیرااحمدشاه از سال گولدسمید دراینجا دچ- 

سال  20)مدت ۱۷93-۱۷۷3=هجری ۱20۷تا  ۱۱۸۶سال سلطنت کرد( وبعد تیمورشاه از2۶) ۱۷۷3

سال امارت کرد(،  ۷)مدت  ۱۸0۱-۱۷93=هجری ۱2۱۵تا ۱20۷پادشاهی نمود( وبعد از |آن زمانشاه از

)مدت سه سال( وباردوم  ۱۸03-۱۸0۱=هجری ۱2۱۸تا۱2۱۵سپس شاه محمودبن تیمورشاه از

سال امارت نمود( وشاه شجاع برادر شاه محمود   ۱0)مدت  ۱۸۱۸-۱۸09=هجری۱23۴تا۱22۴از

سال( درافغانستان  ۴هجری )مدت۱2۵۸تا ۱2۵۴هجری)شش سال( وباردوم از ۱22۴تا ۱2۱۸باراول از

 ۱0۸، ص ۱3۴9بی، طبع حبیتان، از پوهاند امارت کرده است.)رک: تاریخ مختصرافغانس
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ان تف تطاهر بانند تا زمانی که دفلر تفغانستان تحمدجاه تبدتلی  ف انجین

متیجی ۀردیده ف به حافمر های کفچک تقسیم ۀردیده تسر، مفرد مطالعه 

 لرتردهم.

درتین ا من یک جاهد تارییی یف  رت می جناسم که ل یه رت رفجن 

میاند فآن تینسر که مفلعی که تت الار فپیض آمدها دتجر به آن ا من ر 

فغانستان متیجی جفد، ملک بیرتم کیانی حا ر بفد یک میجد که مملار ت

مساهدر هملی ف دی با محمفدجاه که با برتدر یفد زمانجاه به  ن  

ف دت  مجغف  بفد، بنماید. پسرملک بیرتم یان، ملک  ی  تلدین کسی رت 

همرته تر فمساهد تر بیفد ب ز جاه کامرتن پسر جاه محمفد  ندتجر فهی  

ف  1زمیار تجاره کنم که چگفنه سربندییا، جاهریی ها زم نمیدتنم به  

بلفچیا به حافمر آن مملار دسر یافته برتی یفدجان ن فا ف لدرر تییه 

 نمفدند. 

تبتدتی تاری  آن دف دستو تفلی هرچه باجد، آنیا یا میا ر بفدند یا 

سانو تالی سیستان محسف  میجدند، در هرحا  درتین تردیدی نیسر که 

ی تز لسمر های غربی تیرتن به سیستان آمده تند، تز همدتن، آنیا یک فلت

ً تین فتلعه نیز درتین زمانیای تییر بفده که  ۀلپایگان، تز جیرتز ف تقریبا

 میریان سربندی فهاجم جاهریی)جیرکی( دترتی نام فنجان جدند.

هلم یان نیرفمی فیان ان یان سن رتنی تز معرف  ترین بلفچیای 

تیالر ساکن جدند به طفریاه لبیً نیز تجاره جد، دفرس می باجند که در آن 

ثانی که تنتظار میرفر ف عیر تیالر سیستان رفجن تر جفد برهاک یای 

تز تدفتری بفد که ف ع آن بالی مبیم فمتغیر بفد تابع چه کسی میباجد. 

برتی تثبار تین مسمله من حا رم نفجت ار سیاحان فمؤریان رت جاهد 

ً مربفط  با تین مف فا میباجد بیافرم فچنین حامی ر فعلی که مستقیما

بیترین جاهد تسر.درتین با  تجاره رفر که سیستانی ها به محمفدجاه 

فپسرض مساهدر کردند. تقریباً چی  سا  لب  کامرتن به سیستان حمله کرد 

ف ی  تلدین کیانی رت در آن ا برلرتر نمفد. محمدر ای سربندی  انجین 

فد فهلییان سن رتنی به  ای یان یان یان پدرض پدرض میریان جده ب

نجسته بفد. محمدر ایان به تت ا  هاجم یان فبلفچیای دیگر  ی  تلدین 
                                                 

۱
نه شاهرخی، زیرا شهرکی طایفه بزرگی از طبقۀ فارسیوان سیستان است ولی به ، شهرکی صحیح است- 

 قوم یا طایفه ای سراغ نمیشود. اسم شاهرخی در آنجا
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رت تز سیستان بیرفن کرده بفدند ف با تیناه تف طر  تف ه جاه کامرتن بفد، 

 تین دفعه ثانی بفد که  ی  تلدین رت تز سیستان تیرتو کردند.

با فتلعو  محاارس هرتر تز طر  محمدجاه تین فتلعه مااد  بفد  

ه ری( . دیگرنجد کمای به  ی  تلدین برتی 1۲۴۵=1۸۳۷لا ار )

تستقرتر م ددض در سیستان بجفد. محمدر ا یان فهاجم یان )جیرکی( ف 

 بلفچیا متارفار کیانیان رت بین یفدجان تقسیم کردند.

یک پک تز مرت هلم یان نیرفمی، پسرض دفسر محمدیان بلفچ رم

ه ری) تپری  1۲۵۵طای و نیرفمی در سیستان تعیین ۀردید. در بیار سا  

م( سردتر کیند  یان  پک تز تجغا  لندهار تفسط تنگلیسیا( فلتی که 1۸۳۹

به تیرتن می رفر تز سیستان هبفر نمفد. دف یا سه سا  بعد که تز جیر 

د. در بابک مرت عر مینمفد یک هده تز تمرتء لندهار نیز همرته تف بفدن

ففار محمدر ایان، جاه کامرتن طرفدتر لط  هلی پسر تف جد فلی تمرتء 

لندهار طر  هلییان برتدر محمد ر ایان رت ۀرفر. با یره لط علی 

بدسر همفیض ۀرفتار ف کفر جد ف سردتر رحمدلیان تز  ان  برتدرض 

سردترکیندلیان، هلییان رت در سه کفهه برلرتر نمفد. درتین بین مرت 

م(. بعد تز تف دیگر کسی 1۸۵1ن ۀیر یارمحمدیان )فزیرهرتر( جد )ۀریبا

تز  ان  هرتر نتفتنسر برسیستان حمله کند. چیارسا  بعدهم سردتر 

 م(. 1۸۵۵کیندلیان درۀاجر)

درتین ا هی  جاهدی من نمی بینم که حق حاکمیر پادجاه تیرتن رت 

لر تیرتن در تین نسبر به سیستان ثابر کند ف یا تیناه تمرتی سیستان تز دف

مدر که من جرح دتدم تطاهر نمفده باجند. بدفن تردید تین دفره بیض تز 

یااد سا  طف  کجیده تسر. فلی محقق تسر که بع ی تز تمرتء تفغانستان 

که رسماً ف یا تسماً مالک آن مملار بفدند، م بفر جده تند ف یا کی یار آنیا 

بیفتهند فنسبر به تیرتن  رت فتدتر نمفده تسر که تز دفلر تیرتن کمک

تظیار تطاهر نمایند. مطل  تین تسر که در تحر چه هنفتنی تین لبی  

تطاهر ها رت میتفتن به مف فا فعلی مربفط نمفد. من تهترت  میانم که 

برتی آنیا هی  لدر فلیمتی لای  نیستم فلف تیناه تمام آنیا دترتی میر 

 فتم ای احی  بفده فمس   جده باجند.

فلیمتی که تین تسناد دتجته باجند، فقط میتفتن آنیا رت باف اا هرلدر 

فتحفت  فکی یار محدفد فمیافص نسبر دتد فمن تافر نمیانم آنیا 
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بتفتنند رینه در حق حاکمیر تفغانستان به تیالر  سیستان در حا  حا ر که 

مف فا آن تحر مطالعه تسر فترد بیافرند. تظیار تطاهر نمفدن تیالر 

لبی   تطاهر های ملفی تلطفی ی تسر. تین نفا تطاهر ها رت  سیستان تز

نمیتفتن  یر پیض بردن مقااد یک فرمانرفتی مفلتی دلی  فمدری لرتر 

دتد. من در تثبار تین تمر هی  تردید ندترم. تۀرمن مامفر بفدم بین دفلر 

تیرتن فیارمحمدیان در مف فا حمایر لط علی یان سربندی یا بر د 

ی کفرکردن همان جیص فنجاندن هلییان به  ای تف ، کیندلیان برت

حامیر کنم بدفن تردید میگ تم هی  مملاتی  ز تفغانستان حق ندترد درتین 

مفرد دیالر کند فهر دفی تین فلایع نسبتاً تازه فدرتین سنفتر تییر تت ا  

 تفتاده تسر.

تما تحقیقار ما درتین ا تمام نمیجفد، تزتین تاری  تف اا فتحفت  

 ع دیگری بیفد میگیرند. لری  بیسر سا  تسر که تز فتلعو فف  ف

میگارد فلری  ه ده سا  تسر که سردتر کیندلیان درۀاجته تسر. در آن 

تاری  هلییان یگانه فترث متارفار محمدر ایان در سیستان بفده 

فتمرتی دیگر هاجم یان  جاهریی)جیرکی(، دفسر محمد یان)نارفمی( 

نی(  بلفچ بعد تز مرت برتدرض هلییان پسریان یان فتبرتهیم یان )سن رت

یان سن رتنی نمایندس یانفتده های یفد بفدند. درتین ا لزفمی ندترد مقااد 

فنیار آنیا رت  زء به  ز جرح بدهم. حقیقر تینسر که مدتیا لب  تمیر 

سربندی هلییان با تفلیای تمفر تیرتن دتی  ماتکره ف لرترجده بفد که منافع 

ر رت که سپرده به تف بفد ح ظ کند. دفسا  فنیم بعد تز مرت حامی آن مملا

بارکزتمی یفد)سردتر کیندلیان( به تیرتن رفر ف با تحترتم تز تف پایرتمی 

جد فسه یاچیارماه بعدتز تردفتو با یک جیزتده یانم تز تیرتن مرت عر 

ی نمفد. تۀر یک لرترکتبی که حاکی تز تزتین ل ایا باجد درمیان نیسر فل

هملیار تف تز مافلع حاایر میاند فهی  جای نیسر که تف تطاهر یفد رت 

نسبر به دفلر تیرتن تظیار دتجته ف آزتدی  یفد رت فدت نمفده تسر فیفد رت 

دسر نجانده جیریار تیرتن للمدتد نمفده تسر. پایرتمی تف در سیستان 

لت  فی به  آنطفرکه تنتظار دتجر تن ام نگرفر فپن  ماه نگاجته بفد که یبر

 تیرتن رسید. 

 زمیار تمر تزتین لرتر بفد که سردتر هلییان در لاریفد در سه 

کفهه کجته جد ف دسر جیزتده یانم نیز درتین ما رت زیم بردتجر. تاو 
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محمد یان برتدرزتده هلییان فپسرتمیرسابق محمدر ایان یا یفدض 

 مرتا  تین لت  جده فیا تیناه  زف لاتلین بفده تسر.

میافص تز تیرتن برتی بردن جیزتده یانم فرستاده جد فلی  لااد

هی  تلدتمی به هم  نیامد که تاو محمدیان رت تغییر دهند فیا تعقی  کنند، 

همانطفریاه حافمر رت غا  کرده بفد ۀاتجتند درمقام یفد بالی بماند. 

فتین یفد دلی  کافی تسر که تاو محمد هم در تحر تفتمر فتطاهر جیریار 

بفده فحقف  فمقرری  تز دفلر تیرتن دریافر میدتجته تسر. ه ر  تیرتن

سا  لب  تز تین لجفن تیرتن تز یرتسان برتی تادی  آزتدیان )تفغان( که به 

لاینار تیطی کرده بفد فترد سیستان ۀردید فچند ردیمان لجفن هم تحر 

لاین فرماندهی مظ رتلدفله تز رته  نیه  به سیستان فرستاده جدند. بعد تمیر 

 بایک هده زیاد لجفن آن تیالر رت تجغا  نمفد.

ییاه درتین جض ه ر سا  ۀاجته لسمر هایی همدس تیالر سیستان 

هق مطابق 1۲۸۲در تحر تجغا  نظامی دفلر تیرتن در آمده تسر)

مییدی(. به هیفه هده یی هم تز فرزندتن رؤسای سیستان به تیرتن 1۸۶۶

به مجید یفد تاو محمدیان که میافااٌ فرستاده جدند فدر مفلع آمدن جاه 

به مجیدتح ار جده بفد در آن ا ۀرفتار جده با برتدرتن فی به تیرتن تهزتم 

 جدند.

حا  فقط تعیین مسملو حقانیر ف تیا نتی ه تز تف یحار فف  بالی 

میماند که به تین تت الار که جرح یافر تفزفده جفد. دفلر تیرتن باین هقیدس 

ر تز تملک سیستان در زمانیای لدیم تسر سیر چسپیده  تفلیه یفدکه هبار

فپیفسته  تدهای یفد رت تعقی  میاند فبه کلی منار ن فا تفغانستان در 

سیستان تسر فتییرتً هم مستقیماً دتی  در مرتفده با تمرتی آن تیالر جده  دتً 

لجفن های یفد رت برتی تار  لیا فتماکن آن ا فرستاده تسر ف ماتف  

مییدی برتبر  1۸۶۴ان رفس  رت که درتاری  پن م  نفمبر سا   رد  

 بدفلر تیرتن نفجته جده سند یفد لرتر دتده تسر . 1۲۸1

تز طر  دیگر تفلیای تفغانستان تادیق دترند تز تیناه یک دفرس 

کفتاه تنقی  فتغتجاض درتفغانستان باهث جد که تمرتی آن مملار تف ه 

مسای  دیگر بپردتزند. پیض آمدها بدفلر تیرتن  یفد رت تز سیستان بردتجته به

فرار دتده تسر که همیً در آن مملار دیالر کند فهیفه میاند تیناه 

تفغانستان یک تلدتم هملی نارده تسر تا تیالر تز دسر رفته یفد رت م ددتً 
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متار  جفد برتی تین تسر که دفلر تنگلستان پیجنیاد کرده بفد: 

انه بدهد که تین مسمله یاتمه پیدت کند. من تین حا رتسر یک ترتی  دفست

مسمله رت  من تظیار هقیدس یفد تاکر دتده تم که تدهای دفلر تیرتن برتیالر 

سیستانی متای به تین دلی  تسر که آن مملار تز لدیم ت یام متعلق به 

سلطنر تیرتن بفده، ترزض آن رت ندترد که بتفتن آنرت پک تز یااد سا  که 

آن مملار یارو بفده سند معتبر فسا  تز تار  جیریار تیرتن تین یااد 

دتنسر  فمن ییا  نمیانم مرتسلو فزیریار ه تنگلستان که جاهد لرتر دتده 

 میجفد بتفتند مف فا رت تغییر بدهد فیا در آن مفثر جفد. 

بلی احی  تسر که تین مرتسله هردفمدهی رت آزتد ۀاتجته که نزتا 

کنند فلی برتی دفلر تیرتن هم حقی لای  نجده که آن یفد جان رت باهم تمام 

دفلر چیزی رت که حق ندترد مالک بجفد. بنابرین در حامیتی که تز رفی 

حق بعم  آید نمیتفتن یک تستیی فتار  غیرهاد نه رت بفتسطو ف فد یک 

 چنین مرتسله یی هاد نه دتنسر. 

تان نمی بفد تۀر سیستان به هی  ف ه در تحر تفتمر فتطاهر تفغانس

در آن هنگام که تحر ن فا فتلتدتر دفلر تیرتن در آمده فلجفن تیرتن در آن ا 

سایلف جده بایستی ۀ ر با ستقی  آن مملار لطمه فترد جده تسر فنمیتفتن 

ۀ ر که هملیار هلییان فتاو محمدیان سربندی فتطاهر فتبعیر آنیا تز 

 تان بفده تسر.دفلر تیرتن برحس  رغبر فآرزفی همفمی سانو سیس

 

 )تقسیم(:تصرف اما موضوع

تینک رت ع به مسملو تار  فترد بحث میجفم تلبته تین لدرها هم 

آسان نیسر که مقافد تزکلمو سیستان رت بیان کنم. یفد تین مف فا مبیم 

تسر، زیرت که حدفد سابق آن مدتیا تسر تز بین رفته فتمرفز معنای آن در 

رمند فهامفن تسر هی  طریقی بیتر تز آن هم  فقط هبارر تزجبه  زیره هی

نیسر که سیستان رت دفناحیه  دتۀانه فرض کنیم: یای  مع فنزدیک بیم که 

، می نامیم فدیگری تز هم  دت فمت ر  که سیستان اصلیتین لسمر رت

 نامید. سیستان فرعیمیتفتن آن رت 

، محدفد تسر تز جما  به هامفن که آنرت تز سیستان اصلیلسمر تف  

فتحی  ض ف فین، نیه فبندتن م زت می سازد فتز طر   نف  به طفر ن

کلی محدفد به هامفن تسر فتا مح  سه کفهه فبرو هلم یان ممتد میجفد. 
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تز طر  جرلی نیز محدفد تسر به جعبو همدس رفدهیرمند در زیربند که در 

 دهنو کانا  بزرت فتلع تسر.

یسر فتلع در ساح  هبارر تز ناحیه ت -سیستان فرعیلسمر دفم یا 

رتسر رفدهیرمند با تمتدتد یااد فبیسر می  تنگلیسی . به هبارر دیگر تز 

نزدیک مح  چیاربفلی ف رفد یفسپاک در جما  تا مح  رفدبار در  نف  

.هرض تین لسمر میتل  تسر تما طف  آن که در نظرۀرفته جفد تین 

ای مزرفهی تیتی  چندتن میم نیسر فحدفد فعلی  آنرت میتفتن زمین ه

طر  جرلی  رفدیانه فرض کرد فباین لسمر میتفتن دجر سیستان رت نیز 

که جام  ۀفدزره فجیله تسر ت افه نمفد. حا  تز تین ببعد سیستان تالی 

تحر یک جرتیط معین متعلق به دفلر تیرتن جنایته میجفد که حاکم آن 

ستان سیستان فرهی در افرتیاه احرتی سی میرهلم یان تمیر لاین تسر.

فجیله فلسمر های لم یزرا رت به حسا  بیافریم در تار  تمرتی بلفچ 

تسر که بع ی برطبق تهترت  یفدجان به هی  دفلر دیگری تظیار 

 تطاهر نمی نمایند.

مطالعو دلیق تاری  سیستان تالی به تین نتی ه میرسد که در تیام جاه 

 ار فسایر لطعار کامرتن  ی  تلدین پسربیرتم یان کیانی،  ی  آباد، بن

دیگر رت درجما  فمغر  در تیتیار یفد دتجته، محمدر ایان سربندی سه 

کفهه، چلن  ف بع ی  اییای دیگر رت درطر  مغر   ف نف  غربی 

مالک بفده، هاجم یان جیرکی دجتک، پفلچی)پفلای( فلسمر های دیگر 

سر رت در مرکز کانا  بزرت دتر بفده، بلفچیای نارفمی که رمیک جان دف

محمد یان بفده، برو هلم یان فلسمر  نف  جرلی رت در دسر دتجته، 

هلییان یا تبرتهیم یان سن رتنی متارفار تف محدفد بفده به چیانسفر 

فساح  مقاب  تینیا. مفلعی که  ی  تلدین کیانی تز سیستان رتنده جد، 

محمدر ایان  ی  آباد فسایر لسمر های جمالی رت هم مالک جد فمحتم  

 ر همدسر های تف نیز هریای سیمی برده باجند.تس

فمث  تیناه تبرتهیم یان بساح  یسار رفدهیرمند دسر تندتزی کرده 

تسر، پرفت   تسر که در زمان حیار محمدر ایان تۀر بزرت فرمیک 

سیستان ف فد دتجته تسر همان یفد محمدر ایان بفده تسر. لط علی 

همفیض تف رت یلع فکفر   انجین پدر یفد محمدر ا یان جد فهلییان

نمفد. هلییان رت هم برتدر کفچک لطعلی ، بنام تاو محمد به لت  رسانید. 
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تاو محمد نیز تز آمدن فتلی کرمان به سیستان  تست اده نمفده تفسط لجفن 

تیرتن تبرتهیم یان رت تز  یان آباد بیرفن کرده تسر. فبع ی نفتحی رت 

بفتسطو آمدن لفتی زیاد تری  درسیستان تالی متار  جده تسر فبعد ها

 تز تیرتن دیگر تز مرت عر بلفچیا  لفۀیری جده تسر.

میرهلم یان تمیر لاین در همان فلر سیستان تالی رت تماماً متار  

 1۲۷۳جده تسر. جری  یان برتدر دفسر محمد یان نیرفمی درسا  

مییدی(که  انجین دفسر محمدیان جد  1۸۵۷ه ری لمری)مطابق 

درفیض یان پسردفسر محمدیان بفده چفناه تین مقام رت حق  بریی  می 

یفد میدتنسر ف به آن سب  در تمفر حافمر دیالر دتجر، منتیی درمقام 

 در ه دفم.

تز آثار فهییم حامرتن آن تیام سیستان نمفنو بسیار کمی مانده تسر 

  تسر. تز تف دس کیانیان فقط دف نفه تز ملک بیرتم بالی تسر. یای در  ی

آباد فدیگری در بیرتم آباد. تز سربندییا تز معاری  آنیا فقط تاو محمد تسر 

که به تیرتن  برده جده تسر. فتزجاهریی ها)جیرکی ها( محمدهلی یان 

تسر که مقیم تیرتن میباجد. ییاه به هنفتن تیناه نمیتفتنم هملیار تییر 

آن مملار متعلق دفلر تیرتن رت در سیستان به تین هنفتن که تز تیام لدیم 

بدفلر تیرتن بفده تسر تادیق کنم، من ناچارم درتین ا تظیار هقیده کرده 

بگفیم رت ع به متارفار تیرتن در سیستان تالی که فعیً دفلر تیرتن در 

دسر دترد متعلق آن دفلر تسر. تۀرچه به مف   جرحی که لبیً ۀاجر 

تفلار در من سفء  رفتار تفلیای تیرتن در ف ع فتحساسار سانه در بع ی

 ظن تی اد نمفده تسر.

تما رت ع به سیستان فرهی ، کمالیان فتمام یان سن رتنی رؤسای 

بلفچ که در کنارهیرمند سانی دترند به تبعیر فتطاهر تفغانستان تهترت  

دترند درتین افرر به هقیدس من تین لسمر رت نمیتفتن ۀ ر مانند ل یو 

دفلر تیرتن می باجد، فهمچنان هی   سیستان تالی تسر فکامیً در تار 

د یلی رتهم درتسناد فتف یحار دفلر تیرتن رت ع به تین ترت ی پیدت 

نمیانم که دت  برتین باجد  ز تیناه یفتهض یفد من برتی پیدتکردن تس  

دزدیده جده. من تین یفتهض رت در کنار همین رفدهیرمند تز یک ن ریافر 

تدهای یفد لرتردتده تند.چفن بریی   لجفن تیرتن نمفدم فهمین رت دلی 

معمف  تسر که یک حام درتطرت  یک مف فا مایو تیتی  که دهفتی 
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آن هنفز در ریان تسر تظیار هقیده کند فیا تیناه  جاهدی برتی طرفین 

تییه نماید درتین افرر ناچارم تف ی  بدهم که مرت عه من فقط برمیک 

بفد فهی  مربفط به ل یه  تسافرر ما بفد که برتی ح اظر ما همرته

تار  ترت ی نیسر فهرۀاه یافر مزبفر بعار تیناه تین ا یای یار ی 

تسر تز یفد رفع مسمفلیر مینمفد ممان بفد من تیرتدی نانم. با تین حا  

تس  پیدت نجد ف برتن غ لر سربازتن تیرتن هم بعم  نیامد.، تما رت ع به 

یم که من ییا  میانم آفردن آنیا لجفن سایلفی درنقطو للعه فت  متاس م بگف

به آن ا رفی تین ملحفظ بفد که یک تغییرتتی در جرتیط حامیر رفی بدهد. 

بنابرآن بفدن آنیا در آن مح  هی  ترزجی نمیتفتند دتجته باجد. ماتکره در 

با  آن نیز مناس  برتی مرتسلو حا ر نمی باجد. چیانسفر در تار  

م یان تسر که طرفدتر تفغانستان میباجد. تیرتن نیسر  بلاه در دسر تبرتهی

 «تم اء ۀفلد سمید»

 

 خالصۀ کلیات ورأی حکمیت

 

 :۱۸۷2اگست  ۱9-" تهران

مقدمه:  تین رأی حامیتی که تز من تقا ا جده تسر تظیار بدترم، 

تینک آنرت رفی کاغا می آفرم. تین نتی ه مطالعه دلیق چندین  لد کتا  

رفزه ما در  ۴1همچنین نتی ه تفل   معرف  رت ع به سیستان میباجد ف

نقاط میتل  سیستان میباجد که مف فا تیتی  تسر. تین ها رت پک تز 

تحقیقار ج اهی فکتبی درمح  بدسر آفرده تم.تلبته مف فا میمترض که من 

باید در با  آن بحث کنم همان د یلی تسر که تز فزترر تمفریار ه تیرتن 

ن تفسط کمیسرتفغانستان بدسر آفرده تم. یا تفسط میرزت ملام یان فهمچنی

تین د ی  بدلر مطالعه جده تسر به هیفه تسناد دیگری رت که برتی تقفیر 

آنیا میتفتن جاهد لرتردتد، نیز مطالعه جده تسر. تینک جرفا میانم 

تانظریار یفد رت در کلیه مف فا سیستان ییاه نمفده فبرطبق 

  ام دهم. دستفری  که باین  ان  دتده جده تن

تیالر سیستان بدفن تردید در زمانیای لدیم لسمتی تز مملار  -اول 

پینافرتیرتن بفده ف پیدتسر که در دفره سیطین ا فیه  در همین حا  بالی 

بفده تسر فلی در زمان تحمدجاه درتنی سیستان لسمتی تز مملار تفغانستان 
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ن تفتاده تسر رت تجای  دتده تسر. فتیناه تیالر مزبفربدسر دفلر تیرت

درتین زمانیای تییر بفده تنیم فقط لسمتی فدر تحر تاثیر کی یار 

 بیافای که باهث تحقیقار فعلی جده تسر.

رفتبط لدیمی فتارییی بعیفه رفتبط ماهبی فزبان فجاید تیی   -دوم

فهادتر سانه سیستان تالی نیز تلحا  آن لسمر رت به مملار تیرتن تامید 

آنرت غیرطبیعی نجان نمیدهد فلی تیرتن هی  تدهای  مینماید فبه هیچف ه

منطقی برتی تار  آن تز رفی حقانیر ار  در دسر ندترد. فیفته تین 

تیالر رت تز تفغانستان ۀرفته باجد فیفته آنرت تزآزتدی فتستقی  محرفم نمفده 

باجد. دفره تیاه بدتن تستد   میجفد سیستان به تیرتن بستگی دتجته تسر 

بسیار لدیمی تسر ف تن اا  آن برتی مدر یااد سا  تز تیرتن یک دفرس 

 مانع بزرۀی  یر تثبار حقانیر تیرتن بجمار میرفد.

فقط تسمی بفده نه حقیقی 1۹مالایر تفغانیا در نیمه دفم  لرن  -سوم

ً متزلز  بفده تسر نه ثابر. تین تملک ممان تسر بفتسطه حمله  فغالبا

ی چندی آنیم بطفر مفلر متار  بفدند فه فم باجد ف یا تیناه فقط برت

معیات برتی تثبار تین ل یه حقایقی چند دردسر دترند که مسای  نظیر تین 

مف فا بسیارتساسی بجمارمیرفد. تاف  کلی فتمفری ها همیجه هفتم  

 میمی هستند فلی هرۀزحقایق مسلمی رت بف فد نمی آفرند، 

جتر باجد ف تنیا حقایق تستند زیرتحقایق آنیامی هستند که  نبه هملی آنیا بی

که تاف  کلی فتیفرییا رت بف فد می تفرد، نه رفتبط لدیمی فنه هفتط  

ملی، هیچیک تثر فن فا)تف اا فکی یار( رتینثی نمی نمایند. تف اا 

فکی یار نجان میدهد که دفلر تیرتن تز زمان نادرجاه تفجارباین طر  تا 

تان هی  نفا دیالر فتثری دفره های ییلی نزدیک در تمفردتیلی  سیس

 ندتجته تسر.

تز نظر  غرتفیامی پرفت   تسر که سیستان  زء تفغانستان -چهارم

تسر فچسپیدن لاین به تین تیالر مانع آن ۀردیده که یک یط سرحدی طبیعی 

ً تافر جده تسر که سیستان لسمتی تز  منطقی  یر آن رسم جفد.غالبا

ر تیناه سیستان برتی هرتر ف ض ف فین محسف  جفد، فلی تز نظ

مجرف  سایتن ترت ی یفد به رفد هیرمند نیازمند تسر بع ی آن رت 

 لگو رفدهیرمند میدتنند. تپه های نیه فبندتن بطفر رفجن ف فت   سیستان 

رت تز تیرتن م زتء میسازد فمن یقین دترم که تۀر یک نقجه  امعی  میمه 
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همین ترتی  که اکرجد فا  ججم معاهده پاریک جده بفد، ف ع سیستان به 

 لبف  میگردید.

به هقیده من درهین حالی که تفغانستان در تدهاهای یفد نسبر  -پنجم

به تین تیالر به مرتت  دترتی ر حان تسر باین معنی که پک تزنادرجاه 

تفجار فسیطین ا فی برآن دسر یافته تسر، لیان نمیتفتن تناار نمفد که 

به مرفرسسر جده تسر فتین ترتی   سا  بسا  دسر تار  آن تز سیستان

بف ع رفجنی پک تز مرت یار محمدیان فزیرهرتر آجاارتسر فتدهای 

مبیمی یفتهد بفد تۀر بگفمیم که درنیمه دفم لرن رتبطه تفغانستان به تین 

 تیالر یک دفره مالایر مدتفم ف تنقطاا  بفده تسر .

تین هم  رت فقط تیناه تیالر سیستان حا  بدسر تمیر لاین تفتاده تسر، 

میتفتن به هدم لدرر در ح ظ تستقی  فهم  جیص حامرتن آن تیالر 

نسبر دتد.   تل  برتی مدر للیلی هم که جده سیستان تز دسر تفغانستان 

یارو بفده، آن ترتیبی که سیستان بفسیله لجفن تیرتن تجغا  ۀردید با 

متفس  به  مقافد فنظر رد ان رفس  مغایرر دتجر که ۀ ته بفد:طرفین

تسلحه یفد بجفند.درآن میان هی   نگی فتلع نجده تسر فهمچنین نمیتفتن 

لبف  نمفدکه تنیا به فسیله هملیار نظامی یا هملیار دیگر میتفتن  ای رت 

 تحر تطاهر در آفرد.

تز طر  دیگرمن هی  سابقه یی نمی بینم که تفغانیا درمقاب  معامیتی 

مدیان فسایر تمرتئ فرؤسای تفغان بعم  که دفلر تیرتن باهلییان فتاو مح

 آفرده تسر مبادرر به هملیاتی هلیه تیرتن کرده باجد.

نظر به تیناه سیستان تا تمرفز یک مملار  دتۀانه مانند زمان  -ججم

لب  نیسر ف زم تسر که دلر فتف ه یاص بدهافی طرفین مباف  دتجر ف 

فجنی معین آن لسمر های که درتار  طرفین تسر به طفر فت   فر

ۀردد. بنابرین من ناچارم به تقسیمار ترت ی که به نظرمن میمید فنزدیک 

بعم  تسر متفس  جفم. باین ترتی  لسمر پرمایه آن مملار رت که سه 

طر  آنرت هامفن فطر  چیارم رت رفدهیرمند تحاطه نمفده  فبه آن جا  

فزمین های  یاجبه  زیره رت میدهد، سیستان تالی نامیده ، ناحیه چیانسفر

هیرمند با ی ساح   فاحرتی سیستان رت بنام سیستان فرهی بنامم.لطعه 

تفلی رت میتفتن بطفر لطع متارفی تیرتن تافرنمفد. چفناه نسبتا ًدترتی 

 معیر زیاد فسانه میتلط تسر. لطعه ثانی کم  معیر که غال  سانه آن 



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        104 

تطاهر بلفچ تند فبع ی تز آنیا مطیع دفلر تیرتن فبریی درتحر  

تفغانستان میباجد. تهترت  کما  یان فتمام یان)سن رتنی( بعقیده من تثبار 

حقانیر تیرتن رت بطفریاه در مفرد سیستان تالی تسر باین لسمر ها نمی 

رساند. چیانسفردر کنار رتسر رفدهیرمند تحر تفتمر تفغانستان تسر، فلی 

 یرتن درآمده تسر.للعه نادهلی درکنار همان ساح  تییرتً به تار  دفلر ت

 

 رأی حکمیت:

تینک باسن ض تهمیر فلیمر دهافی طرفین که تزهرلبی  تزهر ا 

مدتری آنیا  مع آفری جده تسر فبا تف ه میافص به یک سرحد معلفم 

فرفجنی که به طفراحی  تعیین جده باجد من رأی یفد رت تقدیم 

م، بعد ها با میدترم.باین ترتی  که آن لسمتی رت که من سیستان تالی مینام

یک یط سرحدی معین  زف مملار تیرتن لرتر بگیرد که درتحر حمایر 

دفلر تیرتن باستقی  یفد نای  آید یا تفسط حاامی که بعدها معین یفتهند 

نمفد بیفبی تدتره جفد. با تین رأی تحساسار امیمی ف تمیدفتری های للبی 

ن سرزمین که من همرته یفتهد بفد که حامرتنی تیرتن به حا  سانه آ

ظاهرتً تحفت  آنیا تز لدیم ترین تیام باین طر  همیجه ترک ف فحجر ف رن  

 رت نجان میدهد م ید فسفدمند فتلع ۀردد.

تما من کامیًمعتقدم که با تمام لفتهدتناا  فهدتلر هرۀاه دفلر 

تیرتن م ازباجد یک مملاتی رت بفسیله پیض آمدهای آنچنانی که جرحض 

تاده تسر درتار  یفد دتجته باجد، می بایسر لسمر ۀاجر فبدسر آن تف

های متارفی آن محدفد به حدفدی جفد که همیً درسیستان مالک میباجد. 

فتین باید تا حدیاه ممان تسر مفتفق با تحتیا ار سیاسی ف غرتفیامی باجد 

فدفلر تیرتن نباید دیگر در کنار رتسر رفدهیرمند متارفاتی دتجته باجد. 

مسمله حقفلی فتارییی تار  فتملک تمرفزی فتجغا  هرۀاه دریک 

نظامی جض ه ر ساله فهملیار سابق یک رمیک محلی بناباجد به حقف  

فرفتبطی که کم فبیض درتمام آن مملار تقریباً یااد سا  همفمیر دتجته 

برتری پیدت کند فرأی حامیر بیترین لسمر محافر پر معیر فحاا  

فتۀاترکند در هرافرر بطفر رفجن مقت ی ییز تیالر سیستان رت تسلیم ف 

فمناس  تسر که یک هفض  برتن کننده به طر  یساره دیده تز تین حیث 

هیفه جفد. بنابرین بدفن تردید لجفن سایلفی دفلر تیرتن للعه نادهلی رت 
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باید تری کند فهردف کنار رفدیانه هیرمند تا با ی کفهک رت تسلیم 

ً فلتیاه تفغانستان کند. تین لرتر هم م ناس  فهم هاد نه تسر میافاا

تیی  سانه سفتح  رفدیانه هیرمند با تیی  سیستانی های سافهه 

فدجتک فسیستان تالی مقایسه جفد. درتین افرر م رتی تالی 

رفدهیرمند زیر دسر کفهک، سرحد جرلی سیستان دفلر تیرتن یفتهد بفد. 

سیستان طفریاه  فیط سرحدی تزکفهک جرفا جده تا تپه های غربی دجر

تمام زمین های زرتهتی کنارهای رفدیانه که تزبند به با  ممتد جفد حدفد 

سیستان تفغانستان رت تزدجر کرمان  دت میسازد،نقطه مناسبی به نظر می 

آید. جما  سیستان یعنی  نفبی نیزتر سرحد ض ف فین محسف  میجفد. 

تف ه جفد. یک دفلر تیرتن م از نیسر تز هامفن ۀاجته به تن طر  م

یطی تز نیزترتا کفه سیاه )تپه سیاه( نزدیک بندتن کجیده جفد. تین یط 

 بطفرفت   متارفار تیرتن رتمعین میاند. 

بعالوه این نیز باید درنظرگرفته شود که هیچ نوع عملیات از هیچ 

 طرف مبادرت نخواهد شد که درآب زراعت دوطرف رودخانه هیرمند دخل 

 « 1.وتصرف شمرده شود
 )امضای ژ.گولدسمید ماجر جنرال در ماموریت مخصوص( نوت، نقشه ضمیمه است.

 

                                                 
۱

،مقایسه شود با ببعد۷35، ص3،ج ۱9محمودمحمود،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس درقرن  - 

 2۸0- 25۸ول، صص ۱خی سیستان،یا سفر با سفرنامه ها از حسن احمدی، جلدجغرافیای تاری
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لب  تزتیناه در تین ا برتهدت  تنگلیک تزحامیر درسیستان ماث 

کنیم، مییفتهم بیجی دیگر تز نقطه نظرهای ۀفلدسمید رت رت ع به سیستان 

 تلتباک کنم:  که در کتا   غرتفیای تارییی سیستان آمده تسر
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ً ک اسر، تاحدفدی   :۱سمید مینویسدگولد تیناه سیستان تمرفز،فتلعا

مجا  تسر. تین  ان  درنظردترم که دف منطقه م زت، یای  مع ف فر، 

متمرکز فمنظم مفسفم به سیستان تالی، فدیگری پرتکنده فنامنظم مفسفم 

 به سیستان فرهی رت تعری  کنم، سیستان م مفهو تین دف منطقه یفتهد بفد.

 

 تان اصلی :سیس -۱

تین منطقه تز سمر جما  به نیزترها که دفر هامفن رت ۀرفته تند،تز 

سمر هر  به یفد هامف.ن که مرکز آن کفه یفت ه لرتر ۀرفته، تز نف  

میار به یط سافهه ف نف  تمام رفستاهای مجرف  جده تز رفد تالی 

ند سیستان فبا یره تز سمر جر  به م رتی لدیمی هیرمند یک می  جما  ب

 کیک تا دهانو رفد یانه محدفد میجفد.

جمالی ترین رفستاهای مسافن تین منطقه للعه نف ف رندتن تسر. مرز 

غربی منطقه به یفبی با کفه یفت ه مجیص تسر ف مرز  نفبی آن رت 

میتفتن رفستاهای برو هلم یان ف جیر سه کفهه دتنسر. جرلی ترین 

د، هردف فتلع در سمر چ  یا رفستاهای منطقه نیز یفت ه تحمد ف یان آبا

 غر  فتلعی هلمند هستند.

می  مربع تسر.  معیر آن  ۹4۷مساحر  سیستان تالی برتبر 

ن ر تسر. تز  معیر ثابر 10000ن ر  معیر متحری)چفپانان( ۳٥000

حدفد یک ثلث پرجیامی )تیرتنی(، بلفچ فتفغانی فغیره ف دف ثلث دیگر 

هزتر پرجیامی به هلر  ۲0تییرتً  سیستانی هستند. تمیر لاین می ۀ ر که

لحط غیء ف د ی  دیگر به سیستان آمده تند.تۀر تین حر  درسر باجد باید 

نسبر های یک ثلث ف دفثلث رت به دف یمک فسه یمک تغییر دتد. بنابرین 

ن رمیا ر  1٥000ن ر سیستانی ف۲0000ن ر تعدتد  ۳٥000میتفتن ۀ ر تز 

ی بانیا تجای  میدهند. بنده تزتین فتده بفده فهمده  معیر میا ر رت پارس

برتی نامیدن کلیه فارسی زبانان تست اده کرده تم. در فتلع به  ز چند تستثناء، 

آن هم تۀر ف فد دتجته باجد، تمام سانو فتلعی سیستان به زبان فارسی تالم 

                                                 
1
سفر ازبندر عباس تا مشهد از طریق سیستان وتوصیف برخی ویژه گی والیت »زیرعنوانگولدسمید  - 

، سال 43که در مجلۀ انجمن سلطنتی جغرافیائی لندن، شماره مقاله ای نوشت  ۱۸۷3درسال  «اخیر

ست. حسن احمدی آنرا ترجمه ودرکتاب جغرافیای تاریخی سیستان یا سفر با ا به طبع رسیده ۱۸۷3

 ببعد نقل کرده است. بنابر اهمیت آن مقاله بخشی از آن را در اینجا می آوریم. 2۸0سفرنامه ها،از صفحه 
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میانند فچفپانان هم بلفچ هستند. با در نظرۀرفتن  میعر ک  

ن ر در هر می  مربع  4۸سیستان تالی حدفد  ن ر،ترتکم  معیر4٥000

محاسبه میجفد.تین رلم چندتن بی جباهر به بع ی کجفر ها یا جیرستانیای 

ترفپا نیسر. فهجر مرتبه بزرۀتر تز ترتکم  معیر در تمام پرجیا) تیرتن( 

 تسر.

سیستان تالی سرزمینی لاب  تف ه، متجا  تز ماسه ف رک رسفبی 

ه در آن زیاد تسر فلی دریر ف فد ندترد، مگر تسر فلی تپه ندترد. بفت

آناه چند بفتو بلند ۀز رت دریر بنامیم. فیرتنه ها ف یرتبه های باستانی زیاد 

تسر، تما بنای یاد بفد فیادۀارهای لدیمی سالم ف فد ندترد. یای سیستان 

تفسط رفدیانه ها فکانا  ها به یفبی آبیاری میجفد فحاالییز تسر. ۀندم 

ر های غال  هستند، تما نیفد، لفبیا، دتنه های رفغنی، فپنبه هم ف  ف، کج

کجر میجفد. بین میفه ها،تنگفر فتفر کمیا  تسر.تما هندفتنه فیربفزه 

فبه فیده هندفتنه فرتفتن تسر. هلففه کمتر طال  دترد، زیرتهیفه 

برنیزترها دف نفا هلففه مرت عی هم هسر که یای بفنی فدیگری کرته 

فد. بفنی در لسمر  نفبی بستر هامفن ف کرته هم در زمین های نامیده میج

 مرت ع تر می رفید.

پینه آ  که هامفن نامیده میجفد ف در جما  فغر  ف نف  سیستان 

تالی ۀسترده تسر،تغل   اها معمف ً یجک تسر. مساحر سیستان تالی 

ه هی  نسبتاً کم تسر. با ف فد تین نامگاتری به هم  آمده تفسط تین  ان  ب

ف ه بی مادت   یا تاادفی نیسر. بنده درتین نامگاتری تز ت ربه فجفتهد 

محلی تست اده کرده تم. زمانی در منز  تمام یان)سن رتنی( ،درساح  رتسر 

رفدیانه هلمند در نف  للعه فت ، جنیدم  که در زمان کمبفد ۀندم تز سیستان 

میجدم، در حدفد  بدتن ا می آمد. یا فلتی تز  نف  به سه کفهه نزدیک

هرض  غرتفیامی دریاچو زره، ناۀیان یک یدمتگار پیر ف تمین سیستانی ما 

ۀ ر که به دلی  بی تف یی رتهنما، یک لسمر تز رته منتیی به سیستان رت 

ۀم کرده تیم. سفتح  هلمند در با ی کیک ف نیز چیانسفر در جما  جرلی 

 تی دترند.سیستان، یک ف ع  غرتفیایی فتحساک سیاسی مت اف

تأمین آ  سیستان، تحتما ً به همان در ه نا مطممن تسر که آبرسانی 

به سند. با ف فد تین تمای  رفدیانه به یک ساح ، یعنی ساح  چ ، در 

هلمند بیض تز سند مجیفد تسر. یای هردف سرزمین یافایار مجابیی 
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د به همان دترند ف تحتما ً منطقه سیفتن در سند،با آن مزترا پربار برن  یف

 حاالییزی سیستان تسر.

تحر تین جرتیط، حتی یطفط سرحدی هم که ما ترسیم کردیم نباید 

دتیمی فرض جفند. در یک سا  پر آ  مرزهای در یاچه به دتی  نیزترها 

سرتیر میاند فجرتیط هفض میجفند. کانا  های مبسفطی با بستر کامیً 

ری ۀسترده هستند، در ایی یجک دیده میجفند که نجاندهندس یک سیستم آبیا

 که تکنفن آ  ف فد ندترد.

تین آبیا به دلی  ف فد یک بند یا سد بزرت مفسفم به بند تمیر،سد 

سیستان یا سد کیک تز هلمند منحر  میجفند. تین بند تز بسته های جایه 

های ۀز که به افرر تفقی لرتر میگیرند سایته میجفد. با چف  های لایم، 

ه هم دفیته فبا ۀ  فیای محام میانند. یک للعه در طر  تین بسته ها رت ب

چ  فیک برو در سمر رتسر رفدیانه تز بند محافظر میاند. تۀرچه 

ً به  ممان تسر تین تنحرت  آ ، تارتر یک پرفسو طبیعی باجد فلی لطعا

( 1۸٦٦زمان بسیار پیض تز تاری  لجار کجی تییر دفلر تیرتن به سیستان)

به نظرمیرسد در زمان حا ر یعنی زمان تمیر فتار  آن برمیگردد. 

لاین، سایتن بند با تاف  بیتری افرر میگیرد تا درۀاجته. جیرهای 

دجتک، چلن ، برو هلم یان، بیرتم آباد، ِکمَّک فغیره در فتلع در کنار 

کانا  های تالی سیستان فتلع تند،تلبته کانا  تالی، در فتلع آ  تقریباً تمام 

دیگر سیستان تالی رت هم تأمین میاند، زیرت تزتین جیرها فرفستاهای 

کانا  تسر که تمام کانالیای فرهی دیگر منجع  جده فآ  رت به جما  

ف نف  منطقه می برند. تزتین کانالیا، چه م رتی هادی فچه با بستر 

سییبی، یک سیستم آبیاری مبسفط ف پیچیده جرفا میجفد که با ف فد 

نفا کجر ۀسترده تی  فت  ۀف باجد. فرض زترهین سیتافض میتفتند هر

تیناه، کانا  تالی همان م رتی طبیعی رفدیانه هلمند باجد، با تندی بازدید 

محلی رفد میجفد. تز یک طر  یک بستر نسبتاً کم هرض دتریم که ناۀیان 

به غر  طبعاً می پیچد ف تز طر  دیگر م رتی هری ی ف فد دترد که در 

بد. آ  رفدیانه همفتره مای  تسر در مسیر تییر تمتدتد جما  تدتمه می یا

تلاکر  اری جفد. تحساک بنده تین تسر که تین بستر بزرت جمالی، همان 

هلمند تالی تسر فبه هنفتن هار و طبیعی  یر تعیین سرحد میتفتند 

 مفرد تست اده لرترۀیرد.
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ۀفس ند سیستانی کم ف بیض  غر تسر، نان یف  ف ترزتن ف برتی 

لیمتی کمتر تز نیم پنی در هر پفند تمام میجفد. سبزی ار کم بفده سانه به 

ً تز هرتر می آید. دریاچه هامفن فبرکه ها پر تز پرندۀان  فبرن  همفما

فحجی فرفدیانه ها پرتز ماهی تند، تلبته یک ۀفنه بیجتر نیسر فآن هم 

 ماهی ریجدتر میباجد.

 سیستان فرعی: -2

د فجر  تیلیه ۀاه آن در هامفن، سرزمین فتلع در ساح  رتسر هلمن 

کیلفمتر( تز نقطه تی بین رفدیانه های چیار بفلی  1۹٦می ) 1۲0به طف  

فیفسپاک در جما  تا رفدبار در  نف ، سیستان فرهی یا یار ی تسر. 

هرض آن در چیانسفر بین م رتی لدیمی هلمند به تن مام نادهلی تا کده 

 کیلفمتر( تسر.  ٥0می ) ۳0حدفد 

تان فرهی، ۀندم،  ف،هندفتنه،پنبه، فجاید چند نفا سبزی در سیس

فدتنه های  های رفغنی به هم  می آید. دریارو تز محدفدس چیانسفر در 

 یر  نف  با  دسر هلمند در ساح  جرلی، زرتهتی ف فد ندترد،  ز در 

 سفتح  رفدیانه فآن هم معمف ً ۀندم ف  ف فهندفتنه تسر.

ه برزرتهر در حاجیه آن ، یک ناحیو در طر  دیگر رفدیانه،هیف

بزرت ف فد دترد که تز با  دسر کیک یا بند سیستان تا یای ماسه تی 

دتمنه رجته کفه های حام  بین سیستان فبلفچستان فنرماجیر تدتمه دترد. 

کیلفمتر(  فجر  تا  ۷۲می ) 40فاالو جما  تا  نف  تین دجر حدفد 

 می  تسر. ۹0یا  ۸0غر  برتبر 

ر للعه تیسر که مسان سردتر تبرتهیم یان بلفچ  بفده فحدفد چیانسف

یانه بیرفن للعه ف فد دترد. من مطممن نیستم که جیر یا رفستامی  1٥0

دیگر  ز کده فتلع در محدفدس جرلی چیانسفر ف فد دتجته باجد.  معیر 

سیستان یار ی،متجا  تز سیستانی های فارسیفتن، چفپانان بلفچ، فتفغانیا 

 1ا بنده تطیهار دلیقی درتین مفرد ندترم.تسر، تم

تین تعری  فتقسیم  تیالر سیستان، بیاطر نجان دتدن تهمیر سیستان 

تالی برتی تفلیای تمفر تنگلیک تسر،که در آینده نزدیک پیدت میارد، نه 

برتی مردم تیرتن یا تفغانستان،زیرت سیستان، با تاری  ف غرتفیای یفد برتی 

                                                 
۱
 2۸۸ -2۸0صص  حسن احمدی،جغرافیای تاریخی سیستان، یاسفر با سفرنامه ها، - 
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   تر تز آن بفده که ۀفلد سمید آنرت برتی جان مردم ما رفجن تر ففت

 تف ی  بدهد.

 

 موقف دولتین در برابر حکمیت گولدسمید:

تین رأی حامیر تز طر  دفلر تفغانستان فدر رأک تمیر جیرهلییان 

ففرتً رد جد، زیرت تفغانستان به هیچف ه نمی تفتنسر بپایرد که نیسر 

تعلق بگیرد فثانیاً تیرتن رت بدفن منطقه فسیعی تز پیار کجفر  دت فبه تیرتن 

سفتبق تاری  فحقفلی تز آ  یک رفدیانه دتیلی یفد طفری مستحق 

بجناسد که در مقدتر آ  مدتیله کرده نتفتند. درمقاب  دفلر تیرتن که دید تین 

حامیر به م اد کلی آن تمام جده، آنرت بیفجی تستقبا  کرد فبه لف  دنرت  

تن فتاری  تفغانستان(، بی جک تین لرتر پرسی سایاک )مفل  تاری  تیر

فتقسیم برتی تیرتنییا م ید تمام جد، زیرت آنچه رت مطالبه کرده بفدند، 

ۀفلدسمید به آنیا دتد، درحالی که به تمیر جیرهلییان  تز لطعو فف  تلعاده 

  سایاک درس رنامو یفد)ده هزتر می  در 1حاالییز چیزی نای  نجد.

ر تنگلیک برتی تسلط برهندفستان فتفغانستان تیرتن( نفجته تسر:  دفل

فبلفچستان، بسط  فتفسعه ن فا فسیطره یفد رت درتیرتن  زم ف فت   

 ۲«میدتند.

 

 :اهداف  انگلیس از تقیسم سیستان

درتین ا  زم می تفتد میتاری  به نقطه نظرهای سیاسی تین 

یرتن مف فا تجاره جفد.مقافد تنگلیک تین نبفد که بین تفغانستان فت

تایحی بعم  آفرد فریجه تیتیفار رت تز بی  برکند، بلاه تساساً تیم تین 

تیتیفار رت یفدض کاجته بفد تا در مفلع لزفم تز آن بیره بردتری کند فدر 

 لسمر های معین تز سیستان دسر دتجته باجد.

کینو تنگلیسیا نسبر به تفغانستان فبلفچستان ف محبر به تیرتن نبفد که 

یی تز بلفچستان فسیستان در دسر تیرتن بی تد،مقافد همده ح ظ لسمر ها

سرحدتر هندفستان تز یطر رفسیا بفد که سب  تین همه دجمنی فتیتی  

بین تیرتن فتفغانستان فبلفچستان فتیرتن ۀردید. بیترین جاهد تظیارتر یفد 
                                                 

۱
 ۵۶۵، ص2یران،جپرسی سایکس، تاریخ ا - 
2

 ۴2۷میراث خوار استعمار، از دکترمهدی بهار، ص  - 
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 نرت  ۀفلدسمیدتسر که بعد تز ادفر حام حامیر در مف فا سیستان ، 

 تینک مف فهی که بایسر مفرد تف ه لرتربگیرد همانا نتای  تین میگفید:

دفمامفریر سرحدی تسر که میحظه میجفد آیا آن مقافدیاه درنظربفد، 

بطفر لطعی فیقین تن ام جده تسر یانه؟ فآیا آن تنتظارتر سیاسی که رت ع 

 به تین مف فا بفده حاا  ۀجته تسر یا ییر؟

ۀانه بفده تسر فتز رفی نظریار تۀرچه تین دفمامفریر دفهم   دت

سیاسی فهمچنین  غرتفیامی دفمسمله  دتۀانه فرض جده تسر، فلی هی  

جیص مأ  بینی نمیتفتند آنیا رتمسای  تزهم  دت تافرکند  زتیناه هردفی 

آنهم عبارت از امن وحفظ سرحدات هندوستان  آنیا رت یک تمر فتحدی بدتند،

اجد، آنفلر دیگر تجاا  یفتهد تۀر درنظرسیاسیفن  زتین ب خودماست.

دتجر تز تیناه تنسان بدتند آنیا رت درچه ردی ی باید لرتردتد. درهرافرر 

 نباید طرزدیگری فارنمفد.

در تعیین حدفد سرحدی مافرتی سرحدتر هندفستان یفد مان بفتسطه 

مساهدر فهمرتهی با همسایگان دفلر یفد، ما تحفت  فتف اا یفدمان رت 

. هرۀاه ما سعی نانیم تزتیناه همسایگان دفسر فااد  تقفیر نمفده تیم

برتی یفد ما در مافرتء سرحدتر یفد بف فد آفریم، تین برتی ما غ لر 

 محسف  نمیجفد بلاه برتی ما بدبیتی به بار یفتهدآفرد.

برتی ما فت    فحتمی تسر به هرفسیله فهملی که باجد برتی تن ام  

ر که ممان باجد تز دیالر در تمفر فهملی جدن تین مقافد بافجیم فهرلد

دتیلی همسایگان یفد ت تنا  کنیم فهر مفلعی هم که  زم جد دیالر کنیم. 

باید تین دیالر های ما تز طر  آنیا لدردتنی جفد، فلی هرۀفنه تغتجاض یا 

تنقیبی تۀردر بلفچستان یا تفغانستان رفی دهد دفلر تیرتن باید بدتند بفتسطه 

ه تسر باید تزتین لبی  تت الار تست اده ناند ف بقاد تارفار سندیاه به ما دتد

  1 ف ت افزتر به طر  جر  دسر تندتزی ناند.

حا  که ل یه تا تین حد رفجن ۀردید، باید دتنسر که هی  کسی تین 

حقیقر مسلم در بارس سیستان رت بیتر تز ۀفلدسمید هملی کرده نمیتفتنسر. 

ار کرده ف برفح مسمله کامیً آۀاه فآجنا چفناه تف درتین باره سالیا تحقیق

تسر ف دستفر  دترد تا آن نقاطی که تز نظر نظامی فتلتاادی دترتی 

                                                 
۱

 ۷3۸، ص3،ج ۱9محمودمحمود،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس درقرن  - 
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تهمیر میباجد، تز پیار تفغانستان  دت کند ف دردسر کسی بسپارد که 

هرفلر بیفتهد بدفن  ن  فیفن ریزی آنرت بدفلر تنگلیسی مسترد نماید. 

در تفغانستان به تنگلیک ها  1۸۴۲ -1۸۳۹زیرت فلایع فتت الار سالیای 

درک یفبی دتده بفد، فلیات تین بیترین رتهی بفد که دفلر تیرتن رت تجفیق 

نماید تا درسیستان تز هر رتهی ممان تهما  ن فا کند ف هر فلر هم که 

تفغانستان بیفتهد با تیرتن رفبرف جفد، دفلر تنگلیک نیفتهد ۀاتجر کار 

رین ۀفلدسمید، با آناه رفی کاغا برتی ب اهای باریک باجد ف بناب

تفغانستان ندبه میاند فسیستان رت چه تز لحاظ سیاسی فچه تز لحاظ 

 غرتفیامی  زء  ین ک تفغانستان للمدتد مینماید، معیات م بفر تسر طبق 

دستفری که به تف دتده بفدند هم  کند: یعنی  سیستان رت دف لسمر نماید، آن 

یر تر فنزدیاتر بیم بفد، سیستان تالی نام ۀاترد بیض که آباد تر ف پر مع

فآنرت حق تیرتن فتنمفد کند فآن لسمر که پاجیده تر فکم  معیر تر ف بیجتر 

آن احاری لم یزرا فغیر مسافن بفد، سیستان فرهی نام ۀاتجته ، به 

 تفغانستان بدهد. 

در تین تاری  تنگلیسیا تافرمیاردند که رفسیا به سفی مرف نزدیک 

فند. ۀرفتن مرف، ۀرفتن هرتر تسر فۀرفتن هرتر ، ۀرفتن لندهار میج

فۀرفتن لندهار، مقدمو حمله به هندفستان تسر فدسر یافتن به یلی  فارک 

تز رته سیستان فبلفچستان. پک  زم بفد لبیً مح  های که تهمیر نظامی 

فیا دترند فمیتفتنند به لجفنیای بسیار آافله بدهد بفسایلی در دسر یفدجان 

دسر نجانده یفد جان باجد.نظر دفلر تنگلیک نیزبرتی ح ظ یلی  فارک ف 

هندفستان تز یطر تحتمالی رفک تزتری، تز همان فهله تف  به همین نقطه 

یعنی سیستان تالی بفد ف چناناه بعد یفتهیم دید، تیض هما  تنگلیک برتی 

 د؟بدسر آفردن تین منطقه بعد تز تین تاری  به چه  اهایی میاج

 

 :تقسیم سیستان، علت اصلی جنگ دوم افغان وانگلیس 

دفلر تنگلیک که دید حامیر ۀفلدسمید تسبا  نارتحتی فهدم ر ایر 

تمیر جیرهلییان رت فرتهم کرده تسر، حا رجد یک معاف و نقدی برتی 

رفع تیتیفار ناجی تز تین حامیر به تمیر بدهد. ف بنابرین در تفتی  سا  

ه ری  تز تمیر جیرهلییان دهفر کرد تا برتی  1۲۹0مییدی برتبر 1۸۷۳
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ماتکره در بارس حامیر ۀفلدسمید فسرحدتر جمالی تفغانستان فغیره مسای  

 سیاسی  به سمی در هند بیاید. تمیر فزیریفد سیدنفر محمد جاه رت که 

به رفح مسمله آۀاه بفد به سمی فرستاد.فرمان رمای هندفستان تز نمایندس 

ه یفبی پایرتمی کرد فلی در ماتکرتر به پیجنیاد های تفغانستان ب

فزیر فت  فت   دتده نجد فدر مقاب  مطالبه جد که تفغانستان باید به 

نمایندۀان تنگلیک  در کاب  فلندهار فهرتر فمزتر)بل ( مفتفقه باند. 

سیدنفرمحمدجاه لبف  نارد. سپک حافمر هند برتانفی برتی تیفی یسارس 

حیو سیستان، پن  لک رفپیه فپانزده هزتر ت ن  ف به یانه به تفغانستان تز نا

تمیر جیرهلییان پیجاض نمفد فلی تمیر جیرهلییان که تز دسر رفتن 

لسمتی تز سیستان رت برتی تفغانستان یسارر  برتن ناپایر تافر مینمفد، 

، فلیات برتین فیاله تنگلیک تحت او 1حا رنجد تین معاف ه رت لبف  نماید 

تز همین ا جرتیط  ن  برتی دفمین نبرد تفغان فتنگلیک فرتهم جده .۲نمفد

رفر فبالنتیحه تیتیفار میان تفغانستان فتیرتن برسرمسملو سیستان به حا  

 یفد بالی ماند.

دتکتر بیلفمینفیسد که : هلر همده نار ایتی تمیرتز تنگلیسیا، حامیر 

فغانستان بفد. تنگلیسیا در مسمله تعیین سرحد سیستان بین تیرتن فت

تمیرجیرهلییان درتعیین سرحد سیستان برتنگلیسیا تهتماد کرد، تا منا انه 

فظی ه تض رت بسر برساند، مگرتمیر هرۀز فار نمیارد که تنگلیسیا 

 سیستان رت که تز زمان تحمدجاه تا آن رفز  زف للمرفتفغانستان بفد فتیرتن 

جماض برتدرتن تجغا  آنرت بعد تز مرت تمیردفسر محمدیان ف در دفره ک

کرده بفد  دفلسمر کرده فلسمر میم فبیجتر آنرت به تیرتن بدهد.تمیرتین 

فیاله رت بر د تمنیر للمرفیفد دتنسته فت افز برتمامیر تر ی 

تفغانستان تز سفی تیرتن تلقی کرد.بگ ته دتکتربیلف، تین حامیر که سبک 

ان رفتبط تمیرف جمردن فبی هزر کردن دفلر تفغانستان جمرده میجد، چن

  ۳«تنگلیک رت یرت  سایر که سب   ن  دفم تفغان فتنگلیک جد. 

تنگلیسیا برتی دفمین مرتبه به تفغانستان ت افز  1۸۷۸در تفتیر سا  

هق( تمیر جیرهلییان در  1۲۹٦ا ر ۲۹)1۸۷۹کردند فدر فبرفری 

                                                 
۱

 ۱۸4صچاپ اکادمی علوم افغانستان،افغانستان وهند برتانوی، ترجمۀ عبدالوهاب فنائی،بلگرامی،  - 
2
 ۱۸5 ، ص2عالمه رشاد، دکندهار یادشتونه، ج- 

3
 ۱2۸ -۱2۷ی،دمشرق په آسمان کی دمغرب ستوری، ص ږت حبیب هللا  پوهاند - 
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مزترجری  ففار نمفدفپسرض محمدیعقف  یان به تمارر تفغانستان  

 14مییدی مطابق ) 1۸۷۹ماه می همان سا  یعنی  ۲٦جد. در بردتجته 

لمری( معاهدس جفم ۀندمک بین تمیر محمدیعقف  یان 1۲۹٦ مادی تلثانی

محبفک ف نرت  رتبرتک  فرمانده ک  لجفن تنگلیک منعقد می ۀردد که به 

مف   آن نقاط پجین فسیبی فکرم فجنفتری فلندی کفت  فییبر فپیفتر تز 

ً  زف هند برتانفی لرتر ۀرفر. با تم ای تین متارفار تفغان ستان مؤلتا

معاهده، مقافد دفلر تنگلیک فحافمر هند برتانفی حاا  ۀردید 

به حیث نمایندس سیاسی تنگلیک به کاب  آمد فبعد تز چی  رفز «کیفناری»ف

تفسط جفرض لجفن تفغانی با همله تض در با حاار کاب  در آتض 

دتلرحمن یان نیز م بفر به  تم ای معاهدس بدبیتانه که تمیرهب 1سفیر.

ۀردید که لسمتیای بیجتری تز یای « معاهده دیفرند»دیگری بنام 

 تفغانستان رت طفر دتیم برتی تستعمار تنگلیک فتمی ۀاتجر. 

مقصد ومرام انگلیس ها از امضای این عهدنامه ها وکشیدن خط 

د معروف است، میلی از شرق تا جنوبغرب کشور که بنام خط دیورن 2200

جداکردن نیم نفوس اقوام جنگجوی پشتون وپیوند دادن آن به هند برتانوی 

بمنظورایجاد دومین کمربند دفاعی هندوستان در برابر خطرات روسیه 

به سین دیگرمنظفر تنگلیسیا تز کجیدن  تین یط آن بفد که در  تزاری بود.

تی لبای  مفتلع لزفم  فدر افرر تماان تزنیرفی بجری فج اهر ات

سرحدی تفغان برتی ح ظ سرحدتر هندفستان تست اده کند فتز سیستان هم به 

حیث پایگاه میم نظامی که به لجفن های زیاد آافله دتده میتفتند برتی تمنیر 

مفتزی با دت جدن  فنگیدتجر سرحدتر یلی  فارک بیره بردتری نماید.

یر نظامی سرزمین های پجتفنستان تمرفزی تز پیار تفغانستان تهم

فتلتاادی سیستان نزد ر ا  سیاسی تنگلیک به منتیای در ه یفد رسیده 

بفد فتز همین رهگار ر ا  ماکفر برتی آناه مبادت سیستان به دسر رلی  

آنیا بی تد، پیفسته به در بار لندن ندبه میانند فففتید سیاسی فتلتاادی آن رت 

یار بریی تز هما  میتار نظر تینک مادرتین ا به جرح  برمی جمارند.

 .در مفرد تهمیر سیستان می پردتزیمسیاسی تنگلیسی 

 

                                                 
۱

 ۸۷6، ص 3میالدی،ج ۱9تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن محمود محمود،- 
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 مسوفصل 

 

  ۱9سیستان از نظرعمال سیاسی انگلیس در قرن 
 

 سیستان از نظرالردکرزن:
 ردکرزن یای تز سیاستمدترتن پرفپا لرص تمپریالیزم تنگلیک در 

ری ف یانگیری بفد که تز تف  تا تییر زندۀانی تض سیاسر تستعما 1۹لرن 

 رت تعقی  میارد.

تف دفبار به سیاحر دفر  یان پردتیر فتمریاا فچین ف اپان فسیام 

 فترکستان ف تیرتن ف تفغانستان ف پامیر رت دیده تسر.

کرزن به کاب  آمد ف دف ه ته میمان  1۹۹4در تییر نفمبر 

تز  1۸۹٥تمیرهبدتلرحمن یان ف پسرض سردتر حبی  هللا یان بفد. درسا  

ر  سالزبفری ادرتهظم تنگلستان به سمر معافن فزترر تمفریار و ط

م( تا 1۸۹۸ – 1۸۹٥تنگلستان تنتیا  جد. تف سه سا  درتین مقام بالی ماند)

به سمر فرمان رمای هندفستان مناف   1۸۹۸تیناه درماه تییر سا  

 ۀردید. 

. فطی تین مدر یای 1کرزن ه ر سا  در هندفستان فرمان رمامی کرد

رسیر ترین ر ا  سیاسی تمپریالیسر تنگلیک بفد که برتی بدسر تز س

آفردن سیستان تیض بسیار کرد فسعی زیاد بیرچ دتد تا یط آهن هندفستان 

رت به مرکز سیستان فا  نماید ف لفنسلگری تنگلیک رت در سیستان برلرتر 

» می نفیسد: Lord Parcyکند. درتین مفلع تسر که کرزن به  ردپرسی 

تزترها رته رت به طر  سیستان هنفتن کنند من ففرتً جاه رت به تجغا  هرۀاه 

                                                 
۱

 ۱4۸9 -۱4۸۸، ص5حمود، همان اثر، جمحمودم- 
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سیستان تیدید یفتهم کرد. من تعید میانم که کسان من  زفدتر تز کسان 

 «1 تزتر ها در آن ا حا ر باجند.

تین سینان کرزن مربفط به تیامی تسر که رفک های تزتری رته آهن 

  نمفده فتاجاند به تین رته مافرتی بحریزر رت بر رته آهن تفرنبرت فا

آهن متا  ۀردیده تسر.  ل قاز تز طریق دریای یزر با ترکستان رفک 

مربفط جده فتنتیای تین رته آهن به کفجک که در چند کیلفمتری هرتر 

فتلع تسر رسیده بفد. بنابرین تنگلیسیا ه له دتجتند که رته آهن هندفستان رت 

لتاادی فت ارتی بفد فتیالر سیستان به سیستان برسانند. ظاهرتمر مسای  ت

 ۲ نیز نقطو نیایی رته آهن هندفستان تعیین ۀردیده بفد.

سیستان چندین مسای  میم فغامض سیاسی فت ارتی »کرزن مینفیسد:

فنظامی دترد که هریک به یفدی یفد مستق  می باجد. برتی آناه درتین 

تدت کرده  با  م ا  فمجرفح احبر بجفد ف بتفتنیم درسر حق مطل  رت

 «۳ باجیم مف فا سیستان رت به فا   دتۀانه مفکف  میانیم.

کرزن فا  نیم تز  لد تف  کتا  یفد رت به مسای  سیستان 

مینامد ف پک تز بیان تاری  « مسملو سیستان»تیتااص دتده هنفتن آنرت 

تز سیستان دیدن کرده تند رت ع  1۹میتار آن فسیاحینی که در طف  لرن 

 سی آن تینطفرمینفیسد:به تهمیر سیا

مسملو سیستان تمرفز دیگر مف فا تیتی  سابق سرحدی بین » 

تیرتن فتفغانستان نیسر. تین مف فهی تسر مربفط به آیندس سیستان که چه 

نقجی رت در سیاسر آیندس آسیای مرکزی بازی کرده می تفتند، آنیم مربفط 

ک که برتی می جفد به مف فهار ت ارتی فنظامی دفلتین رفک فتنگلی

 ممالک آسیای مرکزی فعیً دترت می باجند.

مرت عه فمطالعه در نقجه تین نفتحی فبه کار بردن یک پرکار فنی 

نجان یفتهد دتد که تیالر سیستان بین جیر مجید فدریای  نف  فتلع جده 

تسر. ف عیر آن طفری تسر که هر لجفنی که تز یرتسان به  نف  

پناه ۀاه یفبی تسر. همچنین برتی لجفن حرکر کند، سیستان مح  هبفر ف

                                                 
۱

 ۱50۱، ص 5محمودمحمود، همان اثر، ج- 
2

 ۱355،ص 5محمودمحمود، همان اثر، ج- 
3

 محمودمحمود، همان جا- 
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های که تز طر   نف  به طر  یرتسان تهزتم جفند در سیستان تلامر 

 1 ۀاه احیحی  میتفتنند دتجته باجند.

تۀر تنگلیک ها مالک سیستان جفند دریک ف عیتی لرتر یفتهند 

ۀرفر که بتفتند تمام هملیار ماهرتنه حری  یفد رت که مربفط به سیاسر 

ی تفسر فل  نماید.هرۀاه یک تلدتم  دی نجفد مانند تییه فسای  حم  آسیام

فنق   سریع فترزتن برتی ما  تلت اره تنگلستان، بدفن تردید ت ارر 

تنگلستان درتین نفتحی تز بین یفتهد رفر. یگانه فسیله تیاه میتفتن با 

حری  زبردسر برتبری نمفد همانا تتیاا فسای  حری  مقاب  تسر.آنیم 

ر تز تینسر که تز طر   نف  با تحدتث یک رته آهن سریع به طر  هبار

جما  تلدتم نمفد که بتفتن با رته آهن مافرتبحر یزر درجما  تیرتن رلابر 

کرد فمتاا کاریانه  ار بمبمی رت مانند متاا مساف حم  نمفد فیک چنین 

رته آهن تز هندفستان جرفا جده مقاد آن سیستان یفتهد بفد.تلبته 

ی تز تهمیر ت ارتی که تین رته دترتسر تناارنیفتهد دتجر. ما  هیچاس

 تلت ارس ما رت به سیفلر میتفتند به بازترهای یرتسان برساند.

تما ماهیر نظامی آن نیز لاب  تناار نیسر فبا ین فسیله تنگلستان یک 

فسیلو میافص رت برتی دفاا مملار تفغانستان بدسر یفتهد آفرد فتین 

 که دفاا تفغانستان رت تنگلستان به هیده جنایته تسر. هم برتی آن تسر

هرۀاه به نقجو  غرتفی مرت عه جفدرته طبیعی تیاه بتفتن تز آن  رته 

به سیستان رسید هبارر تز  لگو رفدهیرمند تسر تز نقطو لندهار یا 

ۀرجک. لسمر همدس تین رته تز ۀرمسیر هبفر میاند. تقریباً یااد فجار 

مانند  نف  تیرتن تسر. یرتبی تین لسمر ها بدسر  می  رته، هفتی  آن

یفد بجر بفده فهفتی ۀرم آن چندتن دیالتی ندتجته تسر. در زمان های 

پیض درتین لسمر آبادی فهمرتن بطفر یفبی رفتو دتجته،دزدی فرتهزتنی 

فلت  فغارر تین ا رت به دجر های لم یزرا تبدی  نمفده تسر. دکتر بلیف 

همرته  نرت  پالک تز تین رته هبفر کرده  1۸۷۲سا   محقق تنگلیسی که در

 آن ا رت ها رت بیفبی تعری  فجرح کرده تسر.

 رته آهن دیگری هم مف فد می باجد که در هی  مح  با یای 

                                                 
۱

 ۱352،ص 5محمودمحمود، همان اثر، ج- 
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تفغانستان تااد  نمیاند فآن رته هبارر تسر تز یط آهن سند، پجین به 

ً یط آهن ی به سیستان ممتد چمن در نزدیای لندهار. تۀر تز تین ا مستقیما

جفد فقط تز مملار بلفچستان هبفر یفتهد نمفد که تین مملار هم با ما 

 1«متحد تسر فیای تفغانستان رت هم نیفتهد دید.

 رد کرزن تهمیر زیاد به سیستان میدهد فح ظ آنرت به هر لسمی جده 

تفایه میاند فتارتر دترد تین یط آهن تز یای هندفستان مستقیماً تز رته 

فچستان به سیستان کجیده جفد. مقاد  ردکرزن تزتین پافجاری تینسر که بل

سیستان به دسر رفسیا نی تد، تا مبادت آن ا رت مرکز هملیار نظامی یفد 

 لرتر ندهند.

سالیا بعد هنگامی که  ردکرزن فرمان رمای هندفستان بفد تین نظر 

ن در ه تاد چم -پجین -سیبی -یفد رت در مح  ت ر ۀاتجر فرته آهن سند

کیلفمتری لندهار دتیر ۀردید فرته آهن تز سیبی به کفیته فتز آن ا به میر 

 افه فزتهدتن تمتدتد یافر.هرۀاه هم   ن   یانی  تف  دنیا به طف  نمی 

تن امید رته آهن تین لسمر تز زتهدتن ۀاجته به کرسی سیستان نارر 

 آباد)زتب ( میرسید.

کرزن یای تز تمپریالیسر های چناناه در آغاز سین ۀ تیم،  رد

در ه تف  تنگلیک بفد که بیض تز هرکسی دیگر به تهمیر نظامی فسیاسی 

سیستان پی برده بفد فتین ترزض فتهمیر رت با کلمار فد یلی که جیاار 

 ر ا  سیاسی نفا تف بفد در نظرتفلیای تمفر تنگلستان  لفه ۀر میسایر.

من به به تاف  » نفیسد:  ردکرزن در پن م ماه مارچ به لندن می

سدبندی لسمر به لسمر هقیده ندترم. سیستان رت در دسر دتجته باجیم برتی 

ح ظ یلی  فارک، بعد رفک ها کرمان  یا تا یان رت در دسر بگیرند برتی 

تیناه  به یارو برسند. بعد دفلر تنگلیک دزفف  رت بگیرد برتی ح ظ جط 

ما باید تمام  نف  رت مسدفد کنیم تلعر ، همانطفری که من تارتر کرده تم 

 «۲ یا تیناه دسر تز بازی کجیده کنار برفیم.

مؤل  کتا  زندۀانی کرزن میگفید: کرزن تهمیر سیاسی سیستان رت 

یف  دری کرده بفد. تین تیالر در دتمنو لیا سرحدی هندفستان فتلع جده 

فک به تیرتن، تفغانستان فبلفچستان دسر دترد ف در فسط رته سرحد ر
                                                 

۱
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حا  مافرض » فیلی  فارک لرتر ۀرفته تسر، با یره کرزن مینفیسد:

میانیم رته آهن ما به تیالر سیستان رسیده باید دید در آن ا چه پیدت یفتهد 

تمرفز تجیاای هستند که « کرد، فچه باید باند فلتیاه به آن ا میرسد؟

نه میگفیند: تف اا فتحفت  آن مملار طفری تسر که نه برتی ت ارر ف

برتی میا رر هی  یک مناس  نیسر. تین تجیاص یک ف ع بسیار رلر 

 1۲0آفری تز تف اا طبیعی سیستان  لفه میدهند فمیگفیند باد معرف  

رفز آن بسیار مزتحم تسر. تین باد بطفردتیم بین ماه های مارچ فتۀسر 

میفزد. بعد تز طلفا آفتا  جرفا بفزیدن میاند فدر فسط رفز ساکر تسر 

تز غرف  آفتا  فزیدن آن بجدر تدتمه دترد. در سیسیتان یک نفا فبعد 

مگک های یطرناکی ف فد دترد که نیض آنیا میلک تسر. حتی به تس  هم 

بزند آن رت هیی میاند. بع ی تفلار در سا  بفتسطه نیزتر ف آ  رتکد 

پجو ما ریا فرتفتن  میجفد فتفلید ت  لرزه میاند. زمین سیستان سی  ۀیر 

تغل  زمین ها رت آ  میگیرد. فسیلو رفر فآمد با یک لایقی که تز نی  تسر.

 فجایه های ۀز)لفخ(درسر میانند، افرر میگیرد.

تلبته تین تنقیدتتی تسر که برتی تیالر سیستان تیرتد میانند. دتمنو تین 

ها بقدری فسیع تسر که تمام مملار سیستان رت مجمف  تنتقادتر بیرحمانو 

تینیا می پرسند حسن تین تیالر در ک اسر؟ ترزض مالی یفدجان میانند. 

 .1نیزتر چیسر؟ تپه های ری  فماسه فباطی  چه ترزض دترند

تین تیرتد فتنتقادتر بسیار  عی  تسر، چفناه بیترین جیص مطلع 

که درتین با  هقیدس تف سند تسر درتین مف فا تظیار هقیده کرده تسر. 

یانم. تین جیص سرهنری رتلینسفن می درتین ا به ۀ ته های تف تستناد م

باجد. فی چنین مینفیسد: ۀرچه سیستان دترتی ففتید سرجار طبیعی تسر تما 

تین تیالر درحا  حا ر یک مملار بدبیر ف ای ناسالمی تسر، فقط برتی 

چند ماهی در سا  میتفتن در آن ا تفل  کرد فبه سیتی میتفتن ۀ ر دترتی 

فتند در آن ف فهی به کار تندتزد.تما رت ع ترزض تسر که دفلر تنگلیک میت

به ترزض سف  تل یجی آن تز نقطه نظر حافمر هندفستان درتین با  سفء 

ت اهمی بسیار ف فد دترد چناناه مارر ۀ ته جده تسر چفن تیالر سیستان 

 دفر دسر فتلع جده آن ا رت نمیتفتن پایگاه حمله تز طر  نفتحی غر  به 

                                                 
۱

 محمود محمود،همانجا- 
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 اه برتی تین مقافد مناس  نیسر فتهمیر آن ا هندفستان تافر کرد، چفن

 بدر و تهمیر هرتر نمی باجد.

سیستان تز طر   نف  ف نف  جرلی محدفد تسر به یک دجتی که 

لاب  هبفر نیسر. به طر  جر  آن یک رته رفر فآمد تسر آنیم تز کنار 

رفدهیرمند کفتاه فمیتار بدفن فسای  زندۀی فآافله فیطرحمله تز طر  

تمام هرض رته تز سیستان تا لندهار. فرض جفد تفغانیا در هرتر  جما  در

ففرته فزمین دتفر به لدر کافی نیرفمند باجند،آن فلر غیر ممان یفتهد بفد 

 لجفن  تفغانی  تز کنار هیرمند بتفتند برما حمله کنند.

یگانه ترزض نظامی سیستان درتین تسر که جتر فرتفتن دترد تا برتی 

ً در دسر بلفچیا تند که یفد آنیا  حم  فنق  به کار آیند. تین جترها غالبا

تفغانی هستند نه تیرتنی. ما میتفتنیم یفد تزآنیا تست اده کنیم ف مجا  تسر 

 .1دجمنان ما بتفتنند تز آنیا تست اده کنند.

تینیا هقاید فنظریار سرهنری رتلینسفن بفد که  رد کرزن رت ع به 

من باید یادآفرجفم به » فه کرده میگفید: سیستان جاهد آفرده بعد یفد هی

تیناه نفیسنده  مله های فف  یفجبیتانه هنفز هم در لید حیار تسر. یاد 

نفجته جده تسر. تینیا  1۸۷٥دتجتیای تف رت ع به سیستان در سا  در سا  

مدتیا لب  تزتین تاری  بفده هنفز نظرها تغییر نارده بفد فترلیار تمرفزی 

آن تیام نظریاتی درکار بفده تسر که  مله های فف  به آن درکار نبفده در 

مناسبر نفجته جده تسر. فعیً آنیا در کار نیسر ف ع تغییر کرده تسر. 

تیناه رتلینسفن فترد بحث تهمیر سیستان جده تسر فتز مف فا تیناه 

سیستان دترتی تهمیر سف  تل یجی تسر، تین هنگامی تسر که دفلر تیرتن 

رت پایگاه حمله یفد لرتر دتده به تفغانستان حمله کند. تین  بیفتهد سیستان

مف فا هی  ربطی به مف فا تازه تمرفزی ندترد. تمرفز  لدرر رفسیه 

 تسر که به مف فا سیستان بیجتر تز هرفلر دیگر تهمیر دتده تسر.

 حملو لجفن تیرتن به تفغانستان تمرفز همان تندتزه بعید تسر که 

                                                 
۱

« روس وانگلیس در شرق»محمود محمود،میگوید: الردکرزن این مطالب را از کتاب رالینسون بنام - 

درگذشت.برادر اوجروج رالینسون که خود مورخ  ۱۸95شاهد آورده است. رالینسون در سال ۱۱6صفحه 

در لندن به طبع رساند. کرزن کتابهای خود را در سال  ۱۸9۸مشهور بود، شرح زندگانی او را در سال 

نگاشته که  ۱۸۷2در سال  ۱9میالدی به طبع رساند.رالینسون نیز کتابی در باب سیستان قرن  ۱۸92

 بتدا در مجلۀ انجمن آسیائی بنگال به طبع رسیده است.ا
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حمله کند.چیزی که تمرفز تیرتن به تفغانستان نیفتهد بیفتهد به پطرزبفرت 

کرد فیا تیناه نمیتفتنند فلادر نیستند تن ام بدهند، تما لجفنیای ترفپامی که تز 

 مرتکز رته آهن فترد هملیار بجفند یفتهند تفتنسر.

به بعد هر تیرتدی که در با  تهمیر  1۸۸٥درتین ا باید ۀ ر  تز سا  

تمرفز منسفخ فمترفی تسر.)درتین ا کرزن نظامی سیستان جده تسر 

مییفتهد بگفیدتین تنتقادتر فتیرتدتر رت ع به تهمیر سیستان مربفط به 

 می باجد.(1۸۸٥سالیای لب  تز 

به نفحه سرتمی منتقدینی که سیستان رت هبارر تز دفلسمر میدتنند: 

یک لسمر بیابان زیرت   فیک لسمر بیابان کنار آ ، تلبته باید  فت  

ام فمنطقی دتد فۀ ر: دف دلی  محام مف فد تسر که تنقیدتر  آنیا مح

 تساسی ندترد. آن دف دلی  یای تارییی فدیگرض آثار فهییم مف فده تسر.

تۀر نظرآنیا  تساسی تسر، پک چگفنه تسر که زمانی سیستان 

معرف   یان بفده فحاالییزی آن مجیفر آفا  تسر. سانو بسیار دتجته 

رت بفده، چه باید ۀ ر به آن آثار بی جمار تارییی که فجیرهای م ل  دت

فرسنگیا یرتبه آنیا تمرفز تمتدتد دترد. فففر نعمر فحاالییزی در تیرتن) 

 سیستان( بسته به فرتفتنی آ  تسر.

درمیان تیالر های تیرتن فتفغانستان فقط در سیستان آ  فرتفتن 

  میجفد در آن تسر.نیرهای بزرۀی که در فتلع هریک رفدیانه یی محسف

تیالر  اری تسر. هر ا رت که مجاهده کنید نیری ف فیی فسدی تسر که 

دیده میجفد. بعد تز مجرف  کردن ترت ی فا   آ  آنیا دریاچه یی تجای  

میدهند. حا  تف ه کنید من تز لف  جاهدتن هینی دلی  می آفرم که تستعدتد 

 فلابلیر تالی تیالر سیستان تا چه پایه تسر؟

» رزن تز لف   نرت  فریه فرتنسفی جاهد آفرده میگفید: ردک

سیستان یک مملار اا  فهمفتر تسر. درآن میان فقط چند تپه کفچک 

ف فد دترد. یک ثلث آن هبارر تز جن زتر متحری تسر ف دف ثلث دیگر 

آن باجن فیای میلفط تسر فلی ییلی حاالییز. مفتد رستنی ف نگ  های 

رد. در فسط تینیا چرتۀاه های فسیع بسیار دریر ۀز ف نیزتر بسیار دت

تسر.  یه ف رسفبی که بعد تز طغیان آ  رفدیانو هیرمند ته نجین میجفد 

بف ع ه یبی در حاالییزی زمین مفثر تسر که تسبا  حیرر می باجد. 

فتین ف ع تز زمانیای لدیم در تین سرزمین  اری تسر که تاری  تبتدتی آن 
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ییمی که به جا  فیرتنه فیرتبه بالی مانده ، حاکی رت به یاد ندترد. آثار فه

تز تدفتری تسر که تین تیالر م د فهظمر  ف ی  فجافه فرتفتن دتجته 

 «1تسر. 

درتین ا  رد کرزن  باز هم تارتر فرزیده جاهد دیگری می آفرد. 

تین بار به ۀ تو سرفردریک ۀفلد سمید تستناد میاند، زیرت که ۀفلد سمید  در 

 ا  تنگلیک مقام تر مندی دترد. کرزن تز لف  ۀفلدسمید در با  تنظار ر

به ثبفر رسیده تسر که زمین سیستان بسیار » سیستان چنین مینفیسد:

حاالییز تسر.  ف فۀندم محاف  همدس تین تیالر تسر. حبفبار ف دتنه 

های رفغنی ف پنبه نیز بعم  می آفرند. یربفزه فهندفتنه بسیاریف  دترد. 

لففه برتی ما  فحجم فرتفتن تسر. آبیاری آن ا ترتی  میافص همچنان ه

دترد. نیرهای زیادی برتی آبیاری ح ر کرده تند.  دیر ف پجر کار مردم 

سیستان آنیا رت بیفبی آماده میاند تۀر یف  به کار برند  محاف  فرتفتن 

 «بر یفتهند دتجر.

بعد تز  »کرزن در دنبا  تظیارتر  نرت  فریه فۀفلد سمید میگفید:

تین دفن ر که یفدجان در سیستان بفده تند تجیاص دیگری نیز به تین تیالر 

س رکرده تند. رتپفرهای آنیا حاکی تسر که به منافع سیستان حالیه 

بطفرتع   آفری تفزفده جده تسر. هم تینیا ۀفیند ۀه تۀر یک تاف  

دترد که  آبیاری احی  هلمی در آن ا تی اد جفد، تین تیالر تستعدتد آن رت

محاف  فرتفتن بدهد. آیندس سیستان بسته به تتیاا احی  تدتره کردن آ  

هیرمند تسر بفسیلو هایدرفلیک که تز ت ییع آ   لفۀیری جفد. رفد 

هیرمند تمرفز بطر  جما   اری تسر فزیادی آ  در نیزتر فباطی  هدر 

میرفد. ف ع طبیعی سیستان طفری تسر که هی  مانعی ف فد ندترد 

تیناه آ  هیرمند به زمین های فسیع  نف  سفتر بجفد فآنیا رت آمادس تز

 کجر فزرا کند.

در یاتمه باید بگفیم  نباید تین فار میم رت فرتمفض نمفد که تی اد رته 

آهن در تیرتن با ه له فجتا  افرر نمی ۀیرد ف به تین زفدی هملی 

تظیار نمیجفد.  نمیگردد. در مقامار میم نیز چندتن آرزفی برتی کجیدن آن

تما بسیاری تز ما تنتظار آن تیام رت دتریم که در تیرتن فسای  سریع حم  

                                                 
۱

 ببعد 2000، ص ۷محمود محمود،همان اثر،ج- 
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فنق  بین جیرهای همده برتی ترفی  ت ارر ف رفر ف آمد بیتری به  ای 

تین ف ع یرت  که باید بفسیلو تس  فلاطر فجتربا زحمر زیادی ما  

تریم که هرچه باجد تلت اره رت حم  کرد، تی اد بجفد. ما ترزفی آنرفز رتد

فسیله سریع تز جما  به  نف  فجیرهای همده مرکزی تز کرمانجاه فتلع 

در غر  به کرمان فتلع در جر  با رته های آهن فا  جفند. به تین ترتی  

تز جما  غربی به  نف  جرلی رته آهن دتیرۀردد. یک چنین رته آهن ما ً 

ً به طر  جما  می بایسر به یطفط آهن های هندفستان فا  جفد.  طبعا

نیز کجیده جده به تیالر سیستان فا  یفتهد ۀردید فدر همان زمان با دریا 

دسر یفتهد یافر. ممان تسر تین رته تز رته بمپفر به چاه بیار سایته جفد 

ف یا تز رته ریگان ف مینا  به بندرۀفتدر برسد. تۀر بیفتهند تین رته آهن 

یک بندر بلفچستان منتیی جفد که بیجتر در لسمر های جرلی باجد ف به 

تحر تلحمایه تنگلیک تسر، ممان تسر به یای تز تین دفبندر معتبر پفسنی 

پجین یا رته آهن بف ن  -یا کالمار تمتدتد دهند. در حقیقر تۀر رته آهن سند

که در حا  حا رتا سرحد هندفستان کجیده جده تسر، تۀریطر سی  فیطر 

برتی پیجرفی بطر  سیستان درنظرۀرفته نا تمنی تز حیث پایگاه بفدن 

جفد، رته آهن دفمی یعنی رته آهن بف ن جاید تر ی  دتده جفد. تین یفد 

یک یط آهن مستق  فمیافص بلفچستان یفتهد بفد که تز ساح  در یای 

 پن  ۀفرهبفر کرده به مرز تیرتن برسد.

بع ی تز مقامار هالی ایح تندیجی میانند که تتاا  تین یط با 

یستم رته آهن های هندفستان تز مارتن هبفر کرده به کرتچی منتیی جفد. س

دریای هندفستان با دتجتن چنین رته آهنی همان تهمیر رت در لسمر جرلی 

 ف نف  جرلی تیرتن یفتهد دتجر که 

 دریای یزر تز رته آهن مافرتی بحر یزرنسبر به جما  جرلی تیرتن دترد.

فی بیار در دجر با هم تفأم جفند، تۀر نیرفی بیار در دریا با نیر

درهرض چند سا  بعد تنقی  حیرر آفری بف فد یفتهد آفرد، درغیر 

تینافرر باید لرنیا درتنتظار بفد.چناناه دکتر بلیف ۀ ته تسر :نه بچه های 

رته آهن رت « لفکفمفتیف»ما فنه بچه های بچه های مایفتهند تفتنسر ا یر

ه مرده ف فرتمفض جده تیم جاید یارفز درتین نفتحی بجفند، تما فلتی ک

 یانگردی کتا  یفتن در ۀفجه یی تز یک دکان کتا  فرفجی فتلع در 

کفچه های لندن که کتا  های کینه  فمندرک رت به فرفض میرسانند، تت الاً 
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کتا  ما به نظرض برسد فآنرت بیرد ف پک تز مطالعه برما رحمر یفتهد 

د ی ته تیم برما تبریک یفتهد ۀ ر که چنین فرستاد فبا تیناه در آرتمگاه یف

پیض بینی رت کرده تیم فتز رفی می  فرغبر کفجیده تیم آنچه رت که آما  

 1فآرزفی ما بفده ترلی بدهیم فترفی  کنیم.

 

 یاد داشتهای سرپرسی سایکس در بارۀ سیستان:

مییدی( در تاری  سیلسی 1۹4٥ -1۸٦۷ نرت  سرپرسی سایاک)

فتنگلیک، جیایر میمی تسر فمقامار برتانفی ۀاجته تز دفرس تییر تیرتن 

یدمار نظامی نامبرده رت بفتسطو تالی ار هدیده فم ید تف رت ع به تیرتن 

فتفغانستان، فسایر ممالک جرلی تز بر سته ترین محققین فدتنجمندتن هار 

ده هزتر »تییر میدتنند. تاری  م ا  تیرتن)دف لد( فس رنامه تض که بنام 

نیز معرف  تسر فآنرت برتی  رد کرزن نای  تلسلطنه هند « تیرتنمی  در 

تهدت نمفده فهمچنان تاری  تفغانستان تف دترتی ترزض بزرت هلمی فمنبع 

میم تحقیقار تارییی ف غرتفیامی برتی هیلمندتن تین ۀفنه مسای  تسر. 

بحیث ااح  منا  در تردفی هندفستان  1۸۹۲پرسی سایاک درسا 

هرتً به تجفیق  ردکرزن به آمفیتن زبان فارسی مبادرر یدمر کرده فظا

هنگامی که  به تیرتن مامفریر یافر میتفتنسر  1۸۹۳فرزیده فدر سا 

 بیفبی فارسی احبر کند.

ده هزترمی  در »سرپرسی سایاک در س رنامه یفد مجیفر به 

جرحی مبسفطی رت ع به سیستان دترد فمینفیسد:بی مناسبر نیسر « تیرتن

 در تطرت  تف اا طبیعی ف فتلعار تارییی سیستان نفجته جفد:جمه یی 

بنابر رفتیار جاهنامه سیستان مح  نجف فنمای لیرمانانی تسر که 

طرفدتر سیطین کیانی فیای تز هفتم  میم  لفک آنیا به تیر سلطنر 

تسر که پیلفتن دتستان « رستم»بفده تند. یای تز د فرتن معرف  سیستان

فتین تیام نیزمث  هزترتن سا  لب  رجادر فج اهر  حماسی فردفسی تسر

 فی  ر  تلمث  می باجد.

در تیام سابق ترت ی مغر  لندهار رتسگستان یا سیستان فنفتحی 

مرت ع مقاب  آنرت زتبلستان می نامیدند. مف فا تیناه رستم تاف ً ف فد 

                                                 
۱

 2002؛ ص ۷محمود محمود، همان اثر، ج - 
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اً یار ی دتجته یانه بطفر لطع ثابر فمدل  نگردیده فلی به هقیدس من حتم

د فری به تین تسم یا یانفتده  یی به تین نام فنجان  در سیستان زندۀی 

میارده تند که تز تمثا  فتلرتن یفد در رجادر فپیلفتنی ممتاز فهمفتره به 

 آنیا مسلط بفده تند.

سرنگیان که به ۀ تو هرفدر در جیربانی چیاردهم تلامر دتجته تند 

مؤرخ یفنانی که جرح فلایع  در زمان دتریفض سیستان رت تجغا  کرده ف

« درنگیانا»تساندر رت برجتو تحریر کجیده  نف  تفغانستان کنفنی رت

مینامد. فات  یفنانی به باکتر یا فکرتترف سنیز تز کرتچی به کارمانیا تز همین 

رته هبفرکرده فلی لدیمی ترین سیاحی که تزتین ناحیه ۀاجته فدر تطرت  

دفریارتکسی  تز آسیای اغیر معاار مسافرر فی للم رسامی جده  تیزی

تفۀفستفک لیار رفم بفده تسر . فتز نفجته  ار تف تستنباط میجفد که ؛ 

 در آن تیام تز تز بید معتبر بجمار میرفته تند.« نه » ف« فرته»

همان سرنگیان میباجد که مجتم  برناحیو سیستان  زرنگ  یا زرنج

تسر که به هامفن تطی   تسر. تسم جیر زره  تز لرتر ظاهر همان نامی

 میگردد.

ساستان یا سرزمین ساکیا نیز همان سیستان تمرفز تسر، سااها به 

مرفر تیام تز یطو آسیا ناپدید ۀردیده تند ف در بع ی نفتحی هنفز معتقد تند 

 که بین آن طای ه فساکسفن ها ترتباط ف پیفستگی های ف فد دتجته تسر.

تساندر کبیر زمستان رت در سیستان بنابرین بنابر ۀ تو مستر هگارر، 

بسربرده فبعد تز کنار رفد هیرمند به با  حرکر یفد رت تدتمه دتده تسر. 

فتین  ان )سایاک( تافر میاند که پک تزسرکفبی متمردین ستی برزتن 

ها در ترتاۀفتنان یعنی هرتر کنفنی ) به هقیده تفماجک جیر ترتاۀفتنا در 

 -بعد ها در زمان سلسلو کرر)لرن سیزده ای ترت هرتر فتلعی بفده که 

به طبک رفته فتز آن  ا  1چیاردهم( به تسم للعو تیتیار تلدین معرف  ۀردید

به فرته فسپک در لسمر هلیای رفد هیرمند به ۀرجک رسیده که  به هقیده 

 ۲من مح  سافنر تیفرۀیر ها بفده تسر.

                                                 
۱

 ۱0۱بارتولد، جغرافیای تاریخی ایران، ص  - 
2

فراه به نظرمن گفته های هگارت برقول سایکس اصحح مینماید، زیرا اگر اسکندر از طریق هرات به  - 

طی( رفته باشد پس سیستان را بزعم سایکس نباید دیده باشد ، حاالنکه واز آنجا به گرشک )هیرمندوس
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یر تز تین ناته فرتمفض نگردد که ساندرهازم بایتر بفده فناۀز

جاهرته های تین حدفد می بایستی هبفر کرده باجد فچنانچه تین مف فا 

غیر لاب  تردید تلقی جفد یط هبفر تف حتماً همین مسیر نامبرده با  یفتهد 

 بفد.

در فیرسر مسافکار بایتر در مفزس بریتانیا ساه نقره یی منقفض به 

اه بایتر بفده  تافیر پیطفپی انی مف فد تسر که معاار تف کرتتیک پادج

فدر تفتسط لرن دفم لب  تز میید سلطنر دتجته تسر فبع ی ها حدک 

میزنند که پیطف پی انی پادجاه سیستان بفده تسر  فتۀرچه احر تین 

آن درتین مح  بی مفرد به نظر مف فا کامیً به تثبار نرسیده فلی تاکار 

 نمی تید.

پارتیان فساسانیان ، در زمان تستییی هر  بید  پک تز تنقرتض

لدیمی کیقباد فۀرجاس  رف به یرتبی نیاد ف جیرهای دیگری به  ای آنیا 

 آباد جده تسر.

ا اریان که تدری اً یفد رت تز زیرسلطو تهرت  بیرفن کجیده فسلسلو 

ً مستقلی تاسیک کرده تند در همین سیستان نجف فنما نمفده  نسبتا

سیاح بر سته فمعرف  که جرحی مبسفطی در تطرت   تند.تاطیری

در کتا  یفد  رت ع به هظمر فبزرۀی آن جیر نفجته، در پایان « زرن »

 سرۀاجر مسافرر یفد رت رت ع به سیستان  چنین مینفیسد:

در م افرر تین جیرترت ی بایر ف ریگزتری تسر که هفتی آن » 

ترد فلی کفه در تطرت  ۀرم فطالر فرسا می باجد. زرن  یرمای فرتفتن د

آن دیده نمیجفد. در زمستان بر  درتین ناحیه نمی آید، تما باد زیاد میفزد ف 

به همین  یر طاحفنه  فآسیا  بادی درتین  ا فرتفتن تسر. جرح پلیا ف 

زفر  های تین حدفد رت که تنسان در سیاحر نامه های سیاحان مطالعه 

ین لسمر ها در حا  حا ر برتی میاند فف  تلعاده متاس  میجفد که چرت ت

 مردم سیستان م یف  ف ماتفم میباجد.

م( تیمفر بسرکردۀی هزتر سفتر به 1۳٦۲ه ری ) ۷٦4در سا  

سیستان فترد جد ف تکثر لرتء فلابار آن رت به حیطو تار  یفد در آفرد 

فهالبر ت مر یک دسر فیک پای تف تیر یفرد ف به مارتن ر عر نمفد ف 
                                                                                                                   

اجماع مورخان را عقیده براین است که اسکندر پس از فتح هرات به سیستان وارد شده وزمستاتنی را در 

 آنجا سپری نموده است.) حسن پیرنیا،ایران باستان، کتاب ششم دیده شود.(
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 ۷۸٥ ربر  فزیم پا به تیمفر لن  معرف  جد. در در نتی ه همین 

م( تیمفر برتی بار دفم سیستان رت پک تز لت  هام مرد فزن 1۳۸۳ه ری ) 

ف کفدی یرتسان فت  کرد ف به یک حمله زره رت متار  جد فبعد به 

کرسی نجین مح  که مفسفم به  زتهدتن  بفد،هزیمر نمفد ف مردم زتهدتن 

ۀی کردند فلی با یره در مقاب  حمیر تردفی تبتدت مث  جیرغرتن تیستاد

تاتار یارتی مقافمر نیافردند ف تفرتد محافظ جیر تز دم جمجیر میا مین 

ۀاجتند. تیمفر پک تز تارتو جیر کلیه غنایم آنرت به سمرلند فرستاد تا زتدۀاه 

یفد رت آباد ف معمفر نماید. فهلما ف دتنجمندتن فف یی جیر رت نیز رفتنو 

بایر فمترفی ماند فجغا  ف رفباه ف حیفتنار  1رد ف جیر زتهدتنهرتر ک

 دیگر در آن  نه کردند.

بفده فبند تفغان یا « بندرستم»بند معرف  مح  رت که مفسفم به 

تفغان هم نامیده جده بدستفر تیمفر یرت   فیرتن کرده تند. طبق دتستان ها ف 

دتً یرت  جده تسر. رفتیار محلی بند رستم بدستفر جاهرخ پسر تیمفرم د

منظفر جاهرخ تز تیری  بند رستم به طفر لطع تغییر تف اا طبیعی 

ف غرتفیای سیستان بفده تسر. بعد تز تیمفر تمرتی کیانی که یفد رت تز 

تهقا  کیانیان بیسر فپن  لرن لب  میدتنند ظاهرتً درتین ناحیه حامرتنی 

در زمان تلتدتر ا فیه دتجته تند فحاکم مح  ۀاهگاهی نیز مستق  بفده فلی 

ربقو تطاهر آن سلسله رت ۀردن ۀرفته ف پدرتن  آن ها هم جاید به تزبک ها 

 یرتو میدتده تند.

م(  ی  آباد مرکز 1۸۳۹در هنگامی کفنفلی تز سیستان هبفرمیارد) 

سیستان فمتعلق به طای و کیانی بفده که تینک حایز تهمیتی نیسر. رمیک 

حیه به سرخ رفته فدر آن ا تلامر ۀزیده تسر. پک طای و مزبفرفعیً تزتین نا

تز تحقیق در تطرت  تیناه آیا طای و کیانی نفجته ها فج ره نامه هایی هم تز 

زمان لدیم در دسر دترند یا نه، معلفم جدکه لدیمی ترین منجفریاه تینک در 

دسر آنیاسر فرمانی تسر که تز طر  یای تز سیطین ا فیه به هنفتن 

 جده تسر.آنیا اادر 

در مفلع حملو تفغانیا به تا یان ، ملک محمفد کیانی تمیر تین ناحیه 

با ده هزتر ن رمرد  نگی بدستیاری پادجاه ا فیه لیام کرد تما چفن 
                                                 

۱
زرنج کرسی سیستان بوده وتیمور هم بنابر منابع کتبی موثوق زرنج ودیگر شهرهای  یدر دورۀ اسالم - 

 فتح وویران نموده است. بشمول زاهدان سیستان را 
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میا مین تفغان حافمر یرتسان رت به تف فهده دتدند تف هم پایتیر ا فی 

ین برد ف دف رت تسلیم ل اء ف لدرکرد. نادر تفجار تف رت  در یرتسان تز ب

ن ر تز برتدرتن فی رت مدر ه ر سا  در کفه یفت ه محااره ف با یره 

 ناچار به ال  ف تسلیم کرد.

پک تز مرت نادرجاه تفجار، تحمدجاه )درتنی( که سلطنر  دیدی 

درتفغانستان تاسیک نمفد، نفتحی جرلی تیرتن رت تز لبی  لاین فسیستان 

ی نیز بتدری  در تثر کجماض های فغیره به تار  در آفرد فیاندتن کیان

یانفتدۀی منقرض ۀردیدند. در تفتیر لرن هی دهم تی  نیرفمی بلفچ در 

سیستان تلامر فبا جیرکی ها فسربندی ها تمتی  نمفدند. تی  نیرفمی یفد 

رت تز تهقا  هر  های نیرفتن میدتنند فدر حدفد دفهزتر یانفتر آنیا در 

سردتر جری  یان نیرفمی بسر می  سیستان تحر سرکردۀی سعیدیان پسر

برند. جیرکی ها در حدفد پن اد یانفتر هستند ف آنقدر ها لدرتی ندترند. 

سربندی ها یعنی مقتدرترین تییر تین ناحیه منسف  به تی  برتهفمی)؟( 

میباجد. تیمفر تین طای ه رت للع فلمع نمفد فمعدفدی رت که بالیمانده بفدند به 

تفجار نیز بعد ها هده تی تز سربندییا رت که در حدفد برف رد کفچ دتد. نادر

 سه هزتریانفتر بفدند به سیستان فرستاد.

رمیک تی  سربندی تز فریه) نرت  فرتنسفی( پایرتمی جایانی کرد 

 1۸٥۷باف فدیاه حاکم چیانسفربرتی لت  تف پافجاری مینمفد. در سا  

ن نیاد فبا یانفتدس هلییان رمیک طای و سربندی تطاهر دفلر تیرتن رت ۀرد

سلطنتی فالر کرد ف دیتر بیرتم میرزت رت به حبالو نااح در آفرد. هلییان 

نسبر به میال ین جدر هم  به یرچ میدتد چناناه چجم های لط علی یان 

پسر برتدر بزرت یفیض یعنی محمدر ا یان رتکه تز سرکردۀان مح  بفد 

سفم به تاو می  کجید. بعدتً یای تز برتدرزتده های دیگر مف

محمد)برتدرلط علی( هلیه تف لیام کرد فمجارتلیه رت به لت  رسانید. درتین 

ۀیر فدتر همسرتف نیز که بدستیاری جفهر یفد در زد ف یفرد مجغف  بفد 

م رفح ۀردید فپک تز لت  هلییان، به تیرتن برده جد فۀفیا تا مفلع تحریر 

نعمر حیار بریفردتر م( هنفز زنده ف تز 1۹0٥ -1۸۹۸تین سطفر)ظاهرتً 

میباجد.) من درتین ا یک فرد لالیچه که میگ تند متعلق به هلییان بفده فدر 

مفلع م ادله به غنیمر رفته برتی یادۀار یریدتری نمفدم( باسرکردۀی تاو 

محمدیان در آغاز تمر میال تی به هم  نیامد،تما بعد تف رت به مجید تح ار 
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د ف تاو محمد در فاالو کفتاهی تز زندتن کردند فبه دستفر جاه تفلی  نمفدن

فرترکرد ف چندی بعد در تطرت  متفتری بفد تا تیناه سرلیفرسنر  ان 

 . 1درلندهار تف رت تستیدتم کرد ف با یره هم در کفیته تز  یان رفر

بعد تزتین ل یه دفلر تیرتن زمام تمفر سیستان رتبدسر ۀرفر فدر 

در همین آفتن جیرهلییان لدرر یفد ادد تسییر لیا هیرمند برآمد. تما 

رت درتفغانستان بسط دتد فتز تین پیض آمد میال ر بعم  آفرد. بمف   

معاهدس پاریک دفلر تنگلیک برتی  لفۀیری تز  ن  تیرتن فتفغانستان 

حامیر فتسفیه تیتی  طرفین رت پایرفر فهده یی رت برتی دتفری به 

آن دفلر رت  ل  فدفلر  سیستان فرستاد فدر نتی ه تف اا مح  تف ه

 بریتانیا سیاسر  دیدی نسبتاً به تین ناحیه تتیاا کرد.

ته ای هیمر تهزتمی بفتسطو میال ر مامفرین محلی دچار تجاا  

فرفتن جدند. ۀفلد سمید مامفر بفد که بدفن میحظه دهافی طرفین بلاه 

تین هالینه فبا حسن تدبیر رت ع به مف فا مفرد تیتی  حامیر کند. دفل

تیرتن فتفغانستان هردف در تزمنو میتل  تز سانه تین حدفد یرتو میگرفته 

تند فتجییص ااح  فتلعی تین منطقه در حقیقر یالی تز تجاا  نبفده 

فبا یره ۀفلد سمید تسلط فتار  دفلتین رت در همان تاری  مایا فمیی 

ه در دسر لرتردتد ف پیجنیاد کرد که هریک تز دفلتین نامبرده لطعاتی رت ک

دترند تملک نمایند. ۀفلد سمید در مرت عر به تیرتن نظریه یفد رت تهیم 

نمفد ف رفدیانه هیرمند رت سرحد دفلتین تعیین نمفد فبدینفسیله تمام ناحیه 

 که مجمف  پردتیر مالیار بفد به مالایر تیرتن در آمد.

سیستان بعد بفتسطو دفر تفتادۀی مفرد تف ه فتلع نجد فۀاهگاهی 

ع ی مامفرین تنگلیسی فرفسی بدتن ا رهسپار میجدند تا تیناه  ادس کفیته ب

 1۸۹۷فنفجای در سیستان ۀجایض یافر فدفلر تنگلیک سرفتن بفیر رت در 

به آن ناحیه فرستاد. تفتتاح تین  اده هم یای تز نتای  تجای  کمیسیفن 

  دفلر تزتری رفک یان ر نای 1۸۹۸سرحدی تیرتن فتفغانستان تسر. در 

لفنسف  رت به سیستان فرستاد فمقارن همان تاری  مؤل  نیز به تفتتاح 

 لنسفلگری تنگلیک در سیستان مامفریر حاا  کرد.

                                                 
۱

 این قسمت را سایکس از یاد داشتهای سودمند خانیکوف استفاده نموده است. - 
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« ده هزتر می  درتیرتن » سرپرسی سایای در س رنامه تض که به

مجیفر تسر، پک تز جرح میتار تاری  سیستان، در مفرد ف ع طبیعی 

سیستان درحا  حا ر تا چندین ماه تز یسد:فآثار فبقایای  تارییی آن ا مینف

سه سمر با آ  محااره میجفد، باین معنی که رفد هیرمند تز مجر  

فهامفن زره تز جما  مغر  آن ا رت درمیان میگیرد. در  نف  جرلی آن 

فتلع جده فبفسیلو « ۀفد زره»لسمر تز سیستان که فعیً لاب  سافنر تسر

هامفن تتاا  پیدت میاند. در بع ی  مترفسعر آن تسر به ۳٥0سرجیله که 

تز نقاط که نفیسنده )سایاک( مجاهده کرده تسر ترت اا طرفین جیله به پن اه 

ففر میرسد. ۀفدزره، تین سنگا  هظیم تلیً ادمی  طف  فسی می  هرض 

( لسمتي تز آن افرر باطی  رت به  1۸۹۸دترد. در حا  حا ر )سا  

 1«اد آن زیر ۀ  ف  ي مي رفد. یفد ۀرفته تسر ف در تیام بیار در

رفد هیرمند بدریاچه » سایكک تین لف  تاطیري رت كه مي ۀفید: 

زره مي ریزد طفلض سي فرسن  )معاد  یكاد می  ( ف هر ض یك منز  

 ۲)معاد  سي می  ( تسر تجاره به همین ۀفدزره مي دتند.

د لب  تز تیمفر لن  رفدهیرمند رت در  نف  زرن  در مح  رفدبار بن

کرده بفدند فسد ماکفر تا محلی که فعیً بندرکمالیان نامیده میجفد، بفسیلو 

ثبر جده تمتدتد دتجته « بند برماه»بند یااف )بند یاا ( که در نقجه کفنفلی

 (1۸40 -۷۲4تسر.)م لو تن من آسیامی بنگا ، جماره نیم، ص 

که ترهو فسیع فهمیقی تسر « حفض دتر»کانا  « بندیام »تز 

جده فناحیه  نف  سیستان کنفنی رت مجرف  میارده تسر. تین ناحیه کجیده 

همان محلی تسر که فعیً سیاحان ف یانگردتن تز کنار آثار یرتبه های 

بفده که « حفض دتر»جیرهای بزرت آن میگارند فمیمتر تز همه آنیا

 میگفیند فرتمرز پسر رستم در آن ا با بیمن زد فیفرد کرده تسر.

ین ناحیه در لدیم به سمر جما  غربی یعنی رفدیانو تالی ت

می رفته  فتا چند می  تز کنار دهار آباد « زتهدتن»ف« جیرستان»بسفی

 ریان دتجته تسر. ف ع طبیعی تین منطقه تا لب  تز تستییی تیمفر به 

همین حا  بفده ففلتی بند بزرت مح  رت به تمر جاهرخ یرت  کرده تند 

به حا  « نارف»ر فبا تیناه رفدیانو ،ناحیو حفض دتر بی آ  جده تس
                                                 

۱
 . 33-3۱فصل  ،۱336وري ن نیترجمه حس ،ده هزار میل در ایران، پرسي سایكس  - 
2

 .33 -3۱فصل  ،پرسي سایكس ، ده هزار میل در ایران - 
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سابق یفد بالی مانده فترهو  دیدی هم نزدیک بند فعلی تی اد ۀردیده تز 

ترهو  دیدت حدتث که محافر به تپو سه کفهه می باجد نتی ه مطلف  

 بدسر نیامده فتین مسمله تاثیری درفرتفتنی آ  بیجیده تسر.
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ز جار سا  لب  تا کنفن تا آن ا که نفیسنده)سایاک( تطیا دترد ت

که یفد 1تغییری در تف اا تین ناحیه فترد نجده فدر آن تاری  بگ تو کفنفلی

مییدی تین منطقه رت سیاحر کرده تسر تمام آبیای تین ناحیه  1۸۳۹تف در 

به یادیگر تتاا  دتجته فبه طر  مغر  نادهلی  اری فبالنتی ه لسمر 

یه آ  ناۀزیر به تحدتث بند  دیدی همده سیستان بی آ  بفده فمردم برتی تی

متفس  میجفند فبعدتً بند دیگری برتی تی اد تستیر )مادرآ ( که کار مجالی 

بفده تسر بنا میانند.  ریان رفدیانه تا فلتی که سرفردریک ۀفلدسمید 

برتی حامیر بین تفغانستان فتیرتن به تین ناحیه میرفد تغییری نارده فتف 

تا نقطو تیاه آ  آن به دریاچه می ریزد معین  سرحد رت تز مح  بنای بند

 مینماید.

م( تین رفدیانه ۀفیا بفسطو فرتفتنی ۀ  ف ی 1۸۹0هجر سا  لب )

بستر یفد به سمر مغر  مسیر سابق ن فا نمفد ف به تدری  تا مفلعی 

مسافرر نفیسنده )سایاک( به تسم رفدپریان درمجر  رفد نارفی 

ان پیدت کرد ف یان آباد فتبرتهیم آباد ف ی  لدیم)سنارفد( به محااتر آن  ری

تنتظار میرفد  آباد رت که مرکز نجففنمای یاندتن کیانی بفد، منیدم سایر.

که رفد هیرمند یعنی تین رفدیانه تفسار ۀسییته با یره بم رتی سابق یفد 

 ۲بی تد ف ریان هادی یفد رت تز سربگیرد.

ند ف رفدهای دیگرتجای  دلتای هیرمند یا در یاچه تیاه تز رفدهیرم

میجفد، در تیام لدیم دریاچو بزرت فمعظمی بفده تسر. تردفکجی  تساندر 

در آسیا حاکی تز تینسر که بطفر لطع تین لاره پینافردر تزمنو ۀاجته مث  

 تمرفز یجک فلم یزرا نبفده تسر.

تز سیاحان لرن تییر،یانیاف  بر رفدیانه بیر ند تجاره کرده 

ر رفدیانه مزبفر مستقیم به کفیرلفر تمتدتد دتجته  تسر. مینفیسد که، بست

تین مف فا حاایر تزتین میاند که بارندۀی تا تین تفتیر نیز جدر دتجته 

 تسر. درحالی که آ  هی  یک تز رفدیانه های تین حفتلی حتی در مفلعی 

 ۳سی  آبی هم به کفیر لفر نمیرسد.

                                                 
۱

در کوهات به  ۱۸40سپتمبر 29میالدی بود.او در  ۱۸39کونولی فرمانده قوای انگلیس در کابل در  - 

 (29،ح33، ص ۱346، سال 4قتل رسید.)مجلۀ آریانا، شماره 
2

 ببعد 396ص  30، فصل 2ان(جسفرنامه پرسی سایکس)ده هزار میل درایر- 
3

 ببعد 396ص  30، فصل 2سفرنامه پرسی سایکس)ده هزار میل درایران(ج- 
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جده  فچجم  پرسی سایاک ظاهرتً تز سمر  نف  فترد سیستان

دیدهای یفدرت به دلر یاد دتجر نمفده تسر. فی که به هزم تاسیک 

لفنسفلگری تنگلیک در سیستان تیرتنی هازم آن ا بفده ، در بارس آثار 

تارییی  نف  غر  رفدبار مطال  بسیار دلچسپی نفجته  که در بیض 

  غرتفیای تارییی سیستان نااتی  منعاک جده تسر.

س رنامه تض مینفیسد: سیستان به مف    ۳۳ سایاک در پایان فا 

یاد دتجر های تین ان  مرک  تز دفبیض تسر که یک بیض آن هاری تز 

هرۀفنه دریر تسر فبیض دیگر  نگ  فنیزتر تسر فلی  یای هردف 

ناحیه تز رک فماسه تجای  ۀردیده فدر بع ی لطعار  سیستان چندین می  

در آنیا زرتهر فمفرد تست اده مربع پجته های ریگزتر تسر که ممان تسر 

فتلع جفد. حفتلی نارر آباد که رفی یک لسمر تز مقر لدیمی 

فتلع جده نمک زتر تسر ففرف رفتگی های متعدد دترد. در « جیرزره»

لسمر تییر تستیرهای زیادی تسر که آ  رتکد آنیا فسیلو تفلید پجه ف 

د سیستانی ها باد کثافار ف رثفمه های ۀفنه ۀفن میباجد ف تۀر به ۀ تو یف

رفزه نمی فزید ، سیستان غیر لاب  سافنر به نظرمیرسید. تز تپری   1۲0

تا تییر  فن باد زیادی میفزد فتۀرچه ۀرم فنامطبفا تسر فلی میارف  

 میریا ف نفبه رت تز میان می برد.

 ردکرزن در کتا  معرف  فسفدمند یفد مفلعیر سیاسی سیستان رت 

تر دتده لات به مفلعیر  غرتفیامی آن تجاره به ت ای  مفرد بحث لر

میتاری کرده میگارد. به لرتریاه در با  ۀ ته جد، سیستان مار کفچک 

فبه منزلو تنبار غلو هجایر فتییر م افر تسر فدر میان مستملاار رفک 

فیلی  فارک فتلع ۀردیده که بیض های سرحدی آن  معیر زیادی ندترد 

هی میان کفیته فکرمان همین ناحیه سیستان فدر حقیقر تنیا ناحیه مزرف

 1تسر. 

 

 :۱90۱مسافرت ساوج لیندور به سیستان در 

، باستان   A.Henry Savage Landeorهنری سافو لندفر

جناک فمیترا فکفهنفرد تفتنای تنگلیٍک دفمین  فرزند چارلز سافو لیندر 

                                                 
۱

  33، فصل 2سفرنامه پرسی سایکس)ده هزار میل درایران(ج- 
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فتیاری فنفتسو فتلتر سافو لیندر ه ف تکادمی پادجاهی تیرلیند، ه ف ت

فااح  مدت  طی تز تن من  غرتفیامی پادجاهی،ه فتفتیاری مدرسو 

هلفم ندتدها ف باستان جناسی در پاریک، ه ف تفتیاری فااح  مدت  طی 

تز تن من  غرتفیایی مارسی، ه فتفتیاری تن من هلفم آثارهتیقه ف ندتدها 

پاریک،  در تیتالیا، ه ف مفسسو دتنجگاه هلفم باستان جناسی  فندتدجناسی

دترتی اف  فتستعدتد نقاجی فح اری فسیاحر به دفر  یان بفد.... تف 

به هردف چجمو رفد بزرت  1۸۹۷نیستین مردس ید پفستی بفد که در سا  

برتهما پفترت در تبر دسر یافر فف ع دلیق آنرت معین نمفد. فنیستین 

الیا در مردس ید پفستی بفد که ثابر کرد هی  سلسله  بالی مرت ع تر تز هیم

جما  رفد برتهما پفترت در تبر ف فد ندترد. تین مف فا در آن هار یای 

تز مسای  میم  غرتفیایی بجمار میرفر فنیز تفلین س ید پفستی بفد که 

مرکزی رت سیاحر کرد فدر آن ا لبیلو س یدپفسر «میندتنازفی» زیرس

سا  رت کج  نمفد. تف در کفه پیمامی نیز لیرمان بفد. در« مانساکاک»

ففر اعفد   ۲۳4۹0تفتنسته بفد در کفه های لمپا در نیپا  به ترت اا 1۸۹۹

کند. همچنان نیستین فرد تنگلیسی بفد که دفجادفض  نرت  لینی لیفچ در 

در رفز فرفد لفتی مت قین فترد جیر پان جد فسپک تز طریق  1۹00سا  

تز  1۹0۲ -1۹01رفسیه فتیرتن فتفغانستان فبلفچستان ۀاجر فدر سا  

در حدفد چیاراد  زیره رت  1۹0۳رته سیستان هازم کلاته جد. در سا  

سیاحر کرد ف در  ن  های متعدد جرکر نمفد. با یره لیندر میترا 

دفنفهرتبه زره دتر بسیار مترلی فیک نفا مفتر سایا  م یز به  مسلس  

 تثر آن به 1۳فچند چیز دیگر حربی تیترتا کرده تسر. تالی ار زیاد کرده ف

« مسافرر در دجتیای که مفرد حسد تسر»چا  رسیده که یای آن کتا  

به طبع رسید . در همین کتا  تف رت ع به  1۹0۲میباجد. تین کتا  در سا 

تفغانستان فبلفچستان فتیرتن فسیستان مطال  م ید فیفتندنی دترد. سافو 

 1درۀاجر.  1۹۲4لیندر در سا  

رته بیر ند بطر  سیستان مییدی تز  1۹01سافو لیندفر، در سا  

حرکر کرد فپک تز ده رفز تجترسفتری در ججم دسمبر همان سا  فترد 

» سیستان فمیمان لفنسف  تنگلیک جد. لیندفر دریک کتا  یفد مفسفم به 

                                                 
۱

 ۱۸96-۱۸9۷،ص۷محمود محمود،ج- 
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 A cross coveted«)مسافرر در دجر هایی که مفرد حسد تسر

Lands در مفرد  غرتفیای جیر سیستان ف فیرتنه های زتهدتن )

یررستم ف فیرتنه های کفه یفت ه تز چجدید های یفد تطیهار دلیق فج

 فهمه  انبه دتده تسر.
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لندفر زیرهنفتن ۀردض در سیستان، دیدتر یفد رت تز میرفبه های  

اب  زفد به تت ا  کنسف  » زتهدتن)یا لندن آسیا( آغاز میاند فمینفیسد:

ت زتهدتن ،لندن جر ، فیانم بن با تس  رته تفتادیم تا یرتبه های جیر بزر

رت تماجا کنیم. جیری که درتزی آن در دفرتن رفنق فتفتیار یفد،کمتر تز 

می  نبفده فیرتبه های آن تز  ض  فین در جما  تا للعو فت  در  نف   ۸٦

لاب  رد یابی تسر، به  ز لسمتی که تکنفن با آ  هامفن هلمند پفجیده جده 

تا  ٥۸4تارییی سیستان ا حار  غرتفیای »تسر. تین تطیهار در کتا  

 در برۀرفته تسر . لیندفر در باره جیرنااری مینفیسد:«  ۷۳4

 

 شهر ناصری)زابل(:"

من میتفتنم تف ی  دهم که چرت سانو مرکز سیستان، به تین جیرنام 

دتده تند. ناار می   نام ناارتلدین جاه تسر « جیرنااری»احی  

مرکز سیستان « جیرنااری»ترتی   رت بنام فی نامیده تند. به تین« جیر»ف

نامیده میجفد. هنگامی که تین جیر « جیرسیستان»ۀاهی به افرر ساده 

برتی تفلین بار تفسط پدر تمیر فعلی، میرهلم یان فت  جد، بدتن نام 

یا جیر پیرفزی دتده جد. بدین ترتی  نام نایرآباد یا نارر « نارر آباد»

سازمان نقجه بردتری هندفستان بی  تباد در نقجه های تنگلیسی فنقجه های

می  دفرتر تز  ۸تردید تجتباه تسر. نارآباد یک دهاده تسر که حدفد 

 مرکز سیستان مفلعیر دترد.

نمی ۀارد. یک دیفتر  1سا  ۲0تز همر جیرنااری فعلی بیض تز  

دفۀانه دفر جیر کجیده جده که یای بلند تر با برو های نیم دتیره تی جا  ف 

                                                 
۱
حسین  پرسی سایکس میگوید که امیر قاین حدود سی سال قبل  قلعۀ کنونی)نصرت اباد( راجنب قریۀ - 

اباد بنا نمود.اسم این قلعۀ جدید االحداث در بدو امر ظاهراً چنانچه اعضای میسیون گولدسمید ضبط کرده 

(نصرت آبادخوانده میشود.محوطۀ داخلی آن حدود ربع میل است که ۱۸9۸اند، ناصراباد، بوده ولی فعالً)

ی باشد. درفواصل خیلی کوتاهی فوت ارتفاع دارد،دیوارمزبور فوق العاده ضخیم م 30دیوار اطراف آن 

 50برج های تیرانداز دارد وگردادگرد آن خندقی است که در موقع لزوم آب می اندازند.در داخل قلعه حدود 

مغازه است که اکنون سربازان آنها را اشغال کرده است.ارگ حکومتی در گوشۀ شمال غربی واقع  ۱00تا 

قاین اداره میشود. اگرچه حکمرانی آنها در سیستان از سی است.سیستان توسط خانوادۀ میرعلم خان، امیر 

سال بدینسو است ولی کوچکترین تالش وحرکتی درجهت عمران وآبادانی آنجا به عمل نیاورده اند 

وسیستان را که یکی از ثروتمندترین والیات ایران است، به همان درجه از عقب ماندگی بلوچستان رسانده 

 (46۷ی سیستان ها،ص جغرافیای تاریخ اند. )رک:
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ده ف دیفتر دیگر کفتاه تر ف رفی یک پجتو ۀلی فتلع تسر. تز سنگر دتر بف

تین پجتو ۀلی، سافهای نیم دتیره تی جا  به بیرفن آمده تند ف ترت اا 

ففر تسر. ف رفزنه هایی هم به  ۸دیفترهای ح اظتی تین سافها حدفد 

جا  تبتدتمی رفی دیفتر های ح اظتی سافهای ماکفر تی اد نمفده تند. بر 

ر کفتاه دفر جیر، تز دتی ، یک ۀارۀاه یا سافی سرتا سری رفی دیفت

 40برتی تیستادن سربازتن در نظر ۀرفته تند. دیفتر بلند تر دفر جیر،که 

ففر ترت اا دتر، تز دیفتر کفتاه بیرفنی تفسط یک  اده که دفر تادفر جیر 

کجیده جده تسر،  دت میگردد. بیرفن همه تین دیفترها ف تستحاامار نیز، 

یند  با مقدترکمی آ  در دتی  آن، دفر تا دفر جیر ف فد دترد. دیفتر  یک

هدد برو تسر که تز  10 نفبی ف یا در فتلع  نف  ف نف  غربی دترتی 

میان  آن دف برو در مرکز دیفتر، نزدیک به هم ف بزرۀتر تز سایر بر یا 

رته هستند. بین تین دف برو بزرت  درفتزس تالی جیر لرتر دترد که با یک 

پی  در پی  ف پ  زمینی میتفتن بدتن رسید، زیرت فرفدی دیفترهای دتیلی 

برو  ۸فیار ی در یک یط فتلع نیستند.  لع جرلی فغربی جیر،فقط 

دترند که مجتم  بربر یای ۀفجه ها فبرو های دفۀانو چیارم فججم می 

ف  باجند. هر برو مقطع نیم دتیره ف رفزنه هایی دترد که رف به آسمان بفده

برتی دفاا بسیار مناس  تند. یک رفزنو بزرت نیز ف فد دترد که برتی 

تعبیو لطعار تف  مناس  می باجد. هریک تز برو های مستقر در ۀفجه 

ها، تز تین رفزنه های بزرت، دف تا دترند که یای زیر دیگری فتلع جده 

تسر. نفهی بارفی دف پیلف تز ت مع یای حاا  تز ح اری یند  تی اد 

ففر  40که دفر تا دفر دیفتر کفتاه ف فد دترد. هرض یند  حدفد  جده

می باجد... تمرفز در غر  جیرنااری  اده ف فد ندترد ف فقط یک رته 

ما  رف دیده میجفد. در ۀفجو جما  غربی جیر دیفتر بلندتری ف فد دترد 

که ف ای بزرۀی رت در برۀرفته تسر. در تین ف ای بزرت، لار ف 

یانفتده فی فتلع جده تسر. سه برو بزرت در هر  ل  تین تندرفن تمیر ف

دیفتر سایته جده ف برو مرکزی در سمر  نف  بزرۀتر تز سایر بر یا 

تسر. یک دیفتر کفتاه تر بیرفنی، دیفتر بلند دتیلی رت تحاطه نمفده ف در 

 « 1 برو بزرت ماکفر، درفتزس فرفدی لار تمیر فتلع تسر.

                                                 
۱
 593دکترحسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان یا سفر با سفرنامه ها،ص  - 
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تف ه فزیبامی ف فد ندترد. تین جیر  دتی  جیر نااری، چیز  ال 

چیزی بیض تز یک ییابان تالی فتعدتدی سایتمان ۀلی برپا یا فرفییته 

ندترد. در لسمر جمالی ییابان تالی جیر، تعدتد کمی مغازه ف فد دتجر 

که ت ناک تنگلیسی ف رفسی  فرفیته میجد. در مغازه هایی که متعلق به 

تی تنگلیسی فهم چنین آلمانی مف فد بفد. هندی ها بفد ت ناک هندی یا فتردت

ت ناک تین مغازه ها مجابه کا های ترزتن لیمیر بفد که در بازترهای 

هندفستان مجاهده میجفد. در طر  دیگر  اده مغازس تا ر رلی  هندی ها 

لرتر دتجر. ت ناک تین تا ر رفسی بفدند فت ارر میاطره آمیزی دتجر. 

کار دتجر. میافااً یک نفا پارچه رفسی تین تا ر بیجتر با پارچه سرف

دتجر که تز پفسر کفرمفض تییه جده بفد ف بدتن ماهفر جیاین میگ تند. 

تین ماهفر طرح ها فرنگیا ف کی یر های متنفهی دتجر  فلی به لیمر یفد 

نمی ترزید. با تین ف فد در سیستان فیرتسان ت ارر همده تی به تین نفا 

فلید کنندۀان هندی بتفتنند ماهفتی مجابه آن ماهفر تیتااص دترد ف تۀر ت

با کی یر بیتر تفلید کنند میتفتنند بازتر ت ارر آن رت به یفد تیتااص 

 1 دهند.

لیندفر، تز کا های لاب  فرفض میگفید: سیستان ف یر فقیری تسر ف 

 معیر مت ر  دترد، کا هایی که تا به تمرفز در سیستان سریع تر به 

بارتند تز:چای، جار،چامه، لباک های نیی ترزتن، لباک فرفض رفته تند ه

ها فتسبا  دسر دفم، تدفیو ۀفناۀفن هندی، کبریر)ۀفۀرد(، ن ر، ن ، تیغو 

 لف ییض، لفتزم درف،لیچی فهینک، تمیر فسردترتن دیگر به دفعار 

کا هایی چفن:چامه، ک ض،زین ف یرت ،تبریجم،پارچه های نیی فپجمی، 

س الی، ظرف  لعابی، ساهر،زن یر، چالف،  فرض،جا  ۀردن، ظرف 

 تفتفن مقادیر لاب  میحظو تز کا های زینتی تنگلیسی، مبلمان، سیگار،

)تنباکف(، لفتزم تحریر فغیره یریدتری نمفده تند. سیستانی ها مایلند هر 

تنگلیسی می بینند، بیرند فلی پف   –چیز رت که در فرفجگاه های هندی 

ۀرتن تر رت ندترند. در هفض مقامار محلی پف  نقد برتی پردتیر کا های 

 ۲ دترند ف لیمر یفبی برتی یرید کا  پردتیر میانند.

                                                 
۱
 596،ص همان منبعدکترحسن احمدی،  - 

2
 604،صهمان اثردکترحسن احمدی،  - 
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کا ها فتمتعه لاب  ادفر تز سیستان فیرتسان هبارتندتز: 

پجم،زه رتن،میفه های یجک جده تز تنفتا میتل ، پفسر یام ۀاف ف 

تنبیا، فیرفزه، در ۀفس ند،هنا ، تنقفزه، سقز، پسته، بادتم،فرض های ۀر

یفد سیستان ۀندم ف ف فرتفتن هسر، تما ادفر آن به کجفرهای یار ی 

لدغن میباجد.تریای تز طریق بندرهباک اادر میجفد. پجم، پر،فرض 

ً به کرمان فبیر ند، مجید، یزد، یلی  ف کفیته حم   ففیرفزه هم همدتا

 1 میگردند.

ت ارر » یسد:سافو لیندرتز ت ارر هندفستان تاکر دتده می نف

به کلی هی  بفد.  1۸۹٦ – 1۸۹٥هندفستان تز نفجای به سیستان در سا  

 ٦400م مفا ت ارر تین رته به سیستان بالغ بر 1۸۹۷ -1۸۹٦در سا  

رفپیه رسیده  ٥۸۹ر۹۲۹ترلی کرده به  1۸۹۷ – 1۸۹۷رفپیه بفد. در سا  

 -1۸۹۹رفپیه فدر سا   ۷۲۸0۸۲به مبلغ  1۸۹۹ – 1۸۹۸بفد. در سا  

به مبلغ  1۹01 -1۹00رفپیه رسید.درسا   1ر۲۳٥ر411به مبلغ  1۹00

لیندفر تز ت ارر رفک فلفنسف  آن نیز یاد آفرجده « رسید. 1ر۲۳4ر4٥۲

ۀفید: رفسیا متاا زیاد در آن ا دترند فمردم سیستان تز آنیا یف  تستقبا  

میانند. لفنسف  رفک)مسیفمیلر( مردییلی باهفض تسر، چندین زبان 

 د. میدتن

در سیستان همه چیز » لیندفر در با  تف اا سیستان می نفیسد:

درحا  تغییر تسر. معلفم نیسر حا  چند ترفپامی درتین ا چه یفتهد جد؟آیا 

آنیا در تمن فتمان یفتهند بفد؟ فعیً ن فا دفلر تنگلیک در سیستان بسیار 

فتحی یف  ف ر ایر بیض تسر باید آن رت ح ظ نمفد. ته  سیستان مانند ن

غربی تیرتن در تمدن پیض نرفته تند، باف اا ترفپامی آجنامی ندترند. چندتن 

به دلی  فبرهان هم پایبند نیستند. آنیا رت به سیفلر میتفتن رتم کرد یا ۀمرته 

نمفد ف با پف  ۀف  زد. در هرحا  معامله فرفتار با آنیا تینقدر ها  آسان 

رت باجند.نزدیک بفدن سرحد  نیسر .برتی چند تفمان میتفتن فتدتجر کسی

تفغانستان به تین ا یک نفا تمنیر  ف رته فرتر برتی تین ۀفنه تجیاص تسر. 

تغل   ن  ف دت  بین سیستانی ها ف تفغانیا ف بلفچیا رفی میدهد ف یک 

 هده کجته یا زیمی  میجفند. میتفتن ۀ ر تین کار هادی آنیا تسر.

                                                 
۱
 606،صهمان اثردکترحسن احمدی،  - 
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نیا درسیستان د یلی لیندفر در بارس ن فا فح فر بیجتر بریتا

تمرفزه چیزی که بیجتر تز همه در سیستان مفرد نیاز »تبرتزکرده مینفیسد: 

تسر، یک یط تلگرت  به نفجای می باجد. حالیه ف ع طفری تسر که 

تۀر فی تلمث  تمام پرسفن  کنسفلگری سیستان رت هم باجند، یبر آن زفد تر 

تۀر در سیستان یطری پیض تز دف یا سه ه ته به هندفستان نیفتهد رسید. 

آید فکمک  زم ۀردد، رسیدن آن تز کفیته حد تل  دف ماه بطف  یفتهد 

ً چنین کمای به حا  تفرتد نیاز مند کمک، م ید نیفتهد تفتاد.  تن امید فطبعا

در حقیقر هم، یطر همیجه در سیستان ف فد دترد فمنا انه نیسر که ما 

تیم تا برتی ماال  کجفرما کار کنند تفرتدی رت به ۀفجو دفر تفتاده تی ب رس

فسیر هم کارکنند، فلی در مفلع لزفم نتفتنیم به آنیا کمک کنیم فکامیً به 

 تمان سرنفجر رهای جان سازیم. 

دفمین چیزی که در سیستان  زم تسر تتاا  سیستان،یا حد تل  

، رباط، فتلع در مرز تیرتن فبلفچستان، به کفیته تز طریق رته آهن می باجد

رته آنی که تز مدتیا پیض در مفرد آن احبر می جفد. تمرفزه رته آهن تا 

می  با  ٥00نفجای پیض آمده تسر، فلی باید تف ه کرد که نفجای هنفز 

سیستان فااله دترد ف تین فااله، مسافر زیادی تسر، به فیده تۀر تف ه 

 کنیم که رته مربفطه تغل  تز احرت فکفیر می ۀارد.

سفم، ساده ترین مفرد که هزینو ناچیزی دترد فلی  با یره ناتو 

ممان تسر تاثیر زیادی ب ا بگاترد، لزفم تستقرتر یک فتحد کفچک نظامی 

بلفچستان می باجد. ف فد تین  -در تیستگاه مرزی رباط فتلع در مرز پرسیا

فتحد، به نظر بنده مفلعیر کارۀزترتن بریتانیا در جر  تیرتن رت فف  تلعاده 

فتهد بیجید. ح فر سریع چند سرباز بریتانایی در احنه تی که تحایم ی

ف فد آن ها  رفری تسر، نه تنیا باهث تمنیر بیجتر مامفرین ما در نقاط 

 « 1دفر تفتادس  جر  تیرتن میجفد، بلاه تفزتیض تهتبار بریتانیا میگردد.

تفل  لیندفر در سیستان پن  ه ته طف  کجید)تز ججم دسمبر تا   

م( سپک با جتر تز سیستان حرکر کرده یفد رت به 1۹0۲فری تادهم  ن

 ۲( 1۹0۲فبرفری ۳جیرکفیته رساند)

 

                                                 
۱
 )مبحث لندور(6۱5 -6۱4جغرافیای تاریخی سیستان، صص  - 
2

 ۱۸94 -۱۸۸9، ص ۷میالدی،جلد ۱9تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن  محمود محمود،- 
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 سیستان از نظرچیرول:

(  1۸٥۲- 1۹۲۹«)Sir valentine Chirol» سرفتلنتین چیرف 

تحاییر همدس تف درکجفر فرتنسه فآلمان افرر ۀرفته بعد تز سا  

م ترفپا رت ۀردض کرده به مسافرر های دفر فدرتز پردتیته فتما 1۸۷٦

تسر. بعد فترد للمرف آسیامی جده ، ترکیه، مار، تیرتن فهندفستان  

فتفغانستان رت دیده سپک بجر  دفر رفته  اپان رت ۀردض کرده  فتز آن ا به 

تمریاا رفته تسر. تکثریر ممالک متحده تمریاا فمستعمرتر تنگلیک رت در 

مدیر تدترس لسمر   1۹1۲ – 1۸۹۹آن سرزمین ۀردض کرده تسر. تز سا  

 یار ی رفزنامه تایمز لندن بفده تسر. 

مسملو جر  »تف چندین تثر دترد فکتا   مفرد تست ادس محمفدمحمفد 

به طبع رسیده فآن رت به  رد کرزن  1۹0۳نام دتردکه در سا  «  میانه

 فرمان رمای هندفستان تهدت نمفده تسر.

تیرتن رت به یاطر در  چیرف  درکتا  فف  تلاکر یفد نقجو ت زیو

 دسر دتجتن سیستان تینطفر کجیده تسر: 

تهمیر نظامی تیالر سیستان تمرفزه به یفبی جنایته جده تسر. » 

ااح  منابان نظامی هندفستان به آن تیالر تهمیر زیاد میدهند. فعیً 

تهمیر ت ارتی آن هم بفسطو سایته جدن رته ت ارتی چندین برتبر جده 

باید افرر هملی  یلی تسر که در تعیین نقطه ن فا ماتسر. تین ها مسا

 بگیرد تا آناه ن فا ما درتین نفتحی غیر لاب  زفت  باجد.

باید تطرت  کار رت تز هرحیث به یفبی فرتهم آفرد فمسای  مت رله 

رت بایک ترتیبار تساسی مرکزیر دتد تا به مقافد نزدیک جد.تز نقطه نظر 

م تسر یک یط آهن  غرتفیامی تز سیستان سف  تل یجی فح ظ هندفستان  ز

تا یلی  فارک رسم جفد، تلبته کرمان فبندرهباک رت نیز جام  یفتهد بفد، 

یا تۀر  زم جفد برتی ح ظ مفثر منافع سیاسی فت ارتی ما فهمچنین ن فا ما 

در تمام یلی  فارک یک یط فسیع تری رسم جفد. مثیً تز سیستان تا  لگو 

زد فتا یان فکفه های بیتیاری هم هبفر کند. تلبته رفدکارفن که جما  ی

تین کار باید تز رفی مطالعار دلیق باجد، فدر تطرت  آن کامیً بحث جفد. 

 زم می آید درتین کار ااح  منابان نظامی  ناسن یده سین نباید ۀ ر.

فبحری تنگلستان دلر کام  بانند. در لسمر های جرلی ف نفبی تیرتن 
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ید سایر دف  ااح  لدرر فن فا به آن ا ها برسد که نقاطی تسر که نبا

 تسبا  یطر بزرۀی برتی تمنیر هندفستان یفتهد بفد.

در هرافرر تین یط تز ک ا جرفا جفد فبا ا منتیی ۀردد می 

بایسر ففرتً ر ا  بایر فمطلع آنیا رت رسیدۀی کنند فنظریه بدهند. فلتیاه 

نفلر در دسر سیاسر مدترتن تین مطالعار به  ایی رسید فرفی کاغا آمد آ

تین سینان بطفر اری  حاکی «  تنگلیک به لال  احی  رییته یفتهد جد.

  .(1۹0۲تز تقسیم تیرتن تسر)

تا رفز های آیر لرن نزده دفلر تنگلیک با هردفلر مقتدری که ییا  

سازض دتجر تیرتن رت با تف در میان میگاتجر تا تقسیم کند. چندین بار تین 

 کرد. بدفلر آلمان کرد فلی دفلر آلمان آنرت ردپیجنیاد رت 

تز نظرتنگلیسیا تنیا تیالر سیستان تسر که در فسط بیابان جرلی 

تیرتن مفرد تف ه فتحتیاو حافمر هند برتانفی تز حیث دترت بفدن منابع 

طبیعی فف ع  غرتفیامی فزمینه  ال  تف ه برتی تفسعو تلتاادی فسیاسی 

 ی هملیار  نگی در آینده لاب  تف ه تسر.فهمچنین پایگاه نظامی برت

تیالر سیستان در فسط کفتاه ترین یطی فتلع جده تسر که میتفتن رته 

آهن مافرتی بحر یزر رت با دریای هندفستان فا  کرد. سایتن یک چنین 

رته آهنی با تمام نتای  نظامی فسیاسی که مم ً در بریفتهد دتجر ففری 

اد یفتهد کرد که تمام دستگاه دفاهی تنقیبی در تف اا فتحفت  تی 

 1« هندفستان ما رفی آن ها سایته جده تسر.

 

 : سیستان از نظر انگوس هملتون

تز نفیسندۀان فمؤریان بنام ۲(Angus Hemaltonتنگفک هملتفن)

مامفریر ماماهفن رت « تفغانستان»تنگلیک تسر که در کتا  معرف  یفد

                                                 
۱

خوانده ودنبالۀ  در ماه  ۱906می  ۱۱جیرول این سخنان را در انجمن جغرافیائی لندن در نهم اپریل و- 

متن انگلیسی نظریات چیرول در غرافیائی لندن به چاپ رسیده است.در شمارۀ سوم مجلۀ ج ۱906سپتامبر 

 آمده است. ۱95۱ – ۱949،جلد هفت صفحات  ۱9ریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن تا
2

انگوس همملتون از اشخاص مطلع انگلیس بود، مخصوصاً کتابهای او در مسایل شرقی از روی تحقیق - 

 درنیویارک خودکشی کرد، چرا ؟ معلوم ۱9۱3واطالع نوشته شده ، البته به نفع انگلیسها، وی در سال 

 نشد.کتاب افغانستان او در لندن به طبع رسیده است.
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من آن تز تهمیر سیاسی فنظامی در سیستان به ت ای  جرح دتده تسر ف  

 سیستان نیز یاد آفرجده تسر که تینک به لسمر های میم آن تجاره میجفد.

لب  تز تیناه تز تهمیر سیستان احبر کنیم بیتر » هملتفن مینفیسد: 

 تسر تعری  کنیم سیستان هبارر تز چیسر؟

سرفردریک ۀفلد سمید برتی تیناه تعری  احی  تزتین ناحیه کرده 

 مساحر آنرت دفتقسیم کرده تسر: سیستان تالی فسیستان فرهی . باجد،

می  مربع باجد به تفغانستان  ۳1٥۹سیستان فرهی رت که فسعر آن 

می  مربع تسر برتی   ۳۸4۷فتۀاتر کرد فسیستان تالی رت که فسعر آن 

 تیرتن دتد.

سیستان تیرتن فتلع جده در بین نیزتر درجما  کنار م رتی تالی 

زمین های تطرت  سه کفهه فدهار م افر رت در  نف  هیرمند که 

مجرف  میاند. تبتدتی آن جرفا میجفد تز یک می  با ی بند کفهک در 

تمتدتد م رتی رفد هیرمند تا دهانو رفد مزبفر در جما  فدریاچو هامفن 

هزتر  4٥فتلع در تطرت  جرلی کفه یفت ه در طر  غر .  معیر آن 

ن ر درتییر تسر. بیسر هزتر ته  یفد  ن رتسر. تزتین هده ده هزتر

سیستان فپانزده هزتر ن ر تیرتنی که در آن ا مسان ۀزیده تند. به هر می  

مربع پانزده ن ر در افرتیاه   نسبر تین هده هجر برتبر زیاد تر تز 

 سایرنفتحی تیرتن تسر.

یعنی لسمر تفغانستان تز دهانو « فرهی»سیستان یار ی یا 

  جرفا میجفد در تمتدتد کنار رتسر هیرمند تا مح  رفدهیرمند در جما

رفدبار در  نف . ف سانو آن هبارر تسر تز سیستانی ، تییر بلفچی 

فتفغانی فهده تی به تناس  آنیا سن رتنی . م مفا تمام سانو سیستان تن 

 1«ن ر. ۲٥دفاد فپن  هزتر ن ر تسر فبه هر می  مربع 

                                                 
۱

 .۱99۷، ص ۷محمود محمود، همان اثر،ج- 

، یکی از همراهان مکماهون در کتاب خود موسوم به J.P.T ateقابل یاد آوری است که جارج پیتر تیت

( ۱5622سرحدات بلوچستان" نوشته میکند : در اوایل قرن بیستم در شهرستان سیستان ایرانی )»

خانوار ساکن بودند که نفوس شان به نود ویک هزار نفر بالغ میشد. اما در  5549خانوار ودرمیان کنگی 

خانوار زندکانی میکردند . به حساب مستر تیت، در هر میل  ۱62۷2سیستان افغانی هفتاد هزار نفر در 

 .)سرحدات  بلوچستان(خانوار سکونت داشتند ۱6خانوار واز سیستان افغانی  26مربع سیستان ایرانی 
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حدی سیستان رفدهیرمند بزرۀترین مانع  برتی ح  احی  یط سر

سرفردریک ۀفلد سمید مامفر جد تین مف فا  میم  1۸۷۲تسر. در سا  

رت ح  کند. تیجان درتین با  چنین حامیر کرد: تز کفه سیاه که در آن 

تاری  رفد هیرمند فترد مردت  نیزتر میجد یک یط مرزی  معین جده تا 

لک  سیاه منتیی کفهک فتز آن ا به طر   نف  غربی ممتد جده به کفه م

 جفد.

به مف   تین تقسیم تز مح  کفهک هردف ساح  رفدهیرمند فتلع در 

 نف  به دفلر تفغانستان دتده جد. تز آن تاری  به بعد رفدهیرمند م رتی 

یفد رت تغییر دتده در آن لسمر که م رتی رفد تغییر پیدت کرده  بفد، 

فتبط بین طرفین تیره برسرآن بین تیرتن فتفغانستان تیتی  رفی دتد  ف ر

جد. دفلر تفغانستان که تغییر م رتی رفدهیرمند رت به ن ع یفد می دید تدها 

میارد یط سرحدی همان م رتی رفدهیرمند تسر که فعیً ت   ریان دترد. 

تز طر  دیگر دفلر تیرتن تدها دتجر که یط مرزی همان تسر که لبیً 

 تعیین جده تسر.

ان غیر تزتین ها بفد که طرفین م رتی بدبیتانه تهمیر تیالر سیست

هیرمند در نزتا بفدند. یفجبیتانه لب  تزتیناه کار ب ای نازی باجد، 

پادجاه تیرتن بمف   جرتیط هیدنامو پاریک تز دفلر بریتانیای کبیر یفتهض 

نمفد در ل یو تیتیفار م رتی هیرمند حامیر کند فدر هین حا  یک یط 

فر ثابر نجان بدهد معین کند. دفلر مرزی که سرحدتر طرفین رت بط

 1۹0۲تمپرتتفری تنگلستان با تظیار مفتفقر با تین یفتهض در تفتیر سا  

کمیسر تنگلیک رت بنام ماماهفن که لبیً هم مامفر تعیین حدفد سرحدتر 

 نفبی تفغانستان بفده، برتی تن ام تین مقافد مامفر نمفد. تت الاً چنین پیض 

اماهفن تز کفه ملک سیاه جرفا جفد. تین ا نقطه تی  آمد که تن ام فظای  م

 بفد که مامفریر لبلی تف در تین مح  یاتمه یافته بفد.

همرتهان ماماهفن هبارر بفدند تز یازده ن ر ااح  منا  تنگلیک 

فهده زیادی تفرتد مسل  فمتیاص آبیاری فیک دسته دفادن ری پیاده 

ر زیاد فسای  کار. م مفا نظام فیک هدس جار ن ری سفتره نظام ف مقدت

ن رتر تین هیمر به یایزتر فپاناد ن ر میرسید. دفاد رأک تس  ف 

دفهزتر فدفاد جتر نیز در یدمر هیمر بفد. مرکز ت مع تین هیمر در 
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ً بی آ   جیر کفیته بفد. تزتین مح  باید پاناد می  رته تز احرتی تقریبا

 کفه ملک سیاه بفد.فهل  هبفر کنند تا به مرز تیرتن برسند که نقطو 

تین هیمر لری  به پن  ه ته در رته بفدند، پک تز طی تین رته در 

نقطو یفت ه هلی به کنار رفدهیرمند رسیدند. در فرفد ماماهفن به سیستان 

با کمیسرهای تیرتن فتفغانستان میلار کرد فهریک هده یی تسافرر همرته 

ً ماماهفن رت م ی جنایر یااد دتجتند. چفن تمیر تفغانستان جیاا

 ن رسفتره نظام برتی ح اظر کمیسر تنگلیک مامفر کرده بفد.

ماماهفن مدر یک ماه در کنار رفد هیرمند مجغف  ۀردض بفد 

فتطیهار  مع آفری مینمفد. بعد تز سایتن پ  رفی رفدیانه هیرمند با 

آناه تبتدت مامفرین دفلر تیرتن ممانعر میاردند به یای تیرتن فترد ۀردید 

ا دستو مفزیک تستقبا  جدند. کار تعیین حدفد سرحد همیً بسیار مجا  ف ب

می  رته بفد که تز احرتی بی آ  فهل   ۹0بفد. در  نف  رفد هیرمند 

هبفر میارد. آ  رت باید تز  اهای دفر دسر  می آفردند. در جما  یط 

سرحدی تز  ایی میگاجر که سی  ۀیر بفد. هیمار سرحدی باید ستفن 

می باجند که در مقاب  سیی  مقافمر کنند فثابر بمانند. بیسر های محا

 می  دیگر آن تز مح  بی آ  فپسر فبلندی های کفه سیاه میگاجر.

در نتی ه تامیمی که ۀرفته جد مفتفقر به هم  آمد تا م رتی لدیمی 

رفدهیرمند بنام مرز  دید ح ظ جفد فسرحد فعلی چناناه معین جده لطع 

یجتر که بعد ها در م رتی رفد هیرمند حاا  جفد ثابر نظر تز تغییرتر ب

ۀفلد سمید رت  بار دیگر  1۸۷۲بالی یفتهد ماند. تین لرتر یط مرزی سا  

 رسمیر دتد.

به طرفین دتده جد فمدتیا در تیرتن  1۹04لرتر حام در ماه تپری  

فکاب  معط  ۀردید تما هم  تعیین حدفد سرحدی در کار بفد تا تیناه در 

به تن ام رسید فتا تین زمان هم بایردتر دفلر تیرتن رت ع  1۹04ا  آیر س

 به حامیر  فت  دتده جده فتز تین رته مفتفقر حاا  جده بفد.

به  1۹04تین لسمتی تز مامفریر دفلر تنگلیک بفد که در ماه سپتمبر 

 کلی یاتمه یافر ف مفتفقر هردف دفلر تهیم ۀردید.

تهزتمی دفلر تنگلیک رت ع به حا  لسمر دفم تز مامفریر هیمر 

تقسیم آ  رفدهیرمند بالی مانده بفد. سرتن ام با همه مجایر فزحمار زیاد 

فتحقیقار دتمنه دتر در با  سفتبق مف فا فحقف  طرفین کمیسر دفلر 
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در با  تقسیم آ  رفد  1۹0٥تنگلیک رأی حامیر یفد رت در ماه می 

تان تسلیم نمفد که برتی دفلر های هیرمند به نمایندۀان دفلتین تیرتن فتفغانس

 یفدجان ترسا  دترند.

تما دفلر تیرتن تز تم ای تین لرترماماهفن یفد دتری کرد فتین 

کار مدر ها به طف  تن امید فدفلر تیرتن هدم ر ایر یفد رت تز تین 

 حامیر رسماً بفزیر میتار دفلر تنگلیک مقیم تیرتن تطیا دتد.

بدبیتانه بریی  تظیارتر رسمی  1۹0٦ماه فبرفری  ۲٦درتاری  

سابق فزترر یار و تنگلستان که دفلر تیرتن  هملیار هیمر تهزتمی رت 

ً به  بدفن تظیار هدم ر ایر لبف  لبف  نمفده تسر، دفلر تیرتن رسما

فزیر یار و تنگلیک تطیا دتد. دفلر جاهنجاهی «سرتدفترد ۀری »

ر تهزتمی دفلر تنگلیک حا ر نیسر لرتر تقسیم آ  رفدهیرمند رت که هیم

تحر سرپرستی ماماهفن ترتی  دتده لبف  نماید فباید درتین ا یاد آفرجد که 

دفلر جاهنجاهی تیرتن به همین ترتی   به لرتر حامیر میسیفن 

 سرفردریک ۀفلدسمید نیز تهترتض دترد.

درتین ا مایو تاس  تسر تظیار جفد که تهترتض دفلر تیرتن به 

ن معلفم ۀردید که تین تهترتض بفتسطو دجمنی حامیر سرهنری ماماهف

دفلتین رفک فآلمان بفد که هر دف دفلر هلیه منافع دفلر تنگلیک در تیرتن 

 تلدتم کردند.

در همان تفلار مقااد فنیار هملیار هیمر ماماهفن در ستفن  

 رتید آلمان با ظیار همدردی نسبر به تیرتن تنتجار یافر، فلی سیمی که 

تین حمیر  فبدۀفمی ها فتنقیدتر نسبر به هیمر تهزتمی  دفلر آلمان در

سیستان دتجر در تنگلستان متف ه آن نجدند.فلی در همان حا  تجیاص 

میم   فکفدن دیگرتن رت به تن ام کارهای تحمقانه بیجتر تجفیق میانند تا 

 تیناه دفلر تنگلیک با دفلر آلمان نزدیای فدفستی کند.

هی  ف ه ایح نیسر فلزفمی ندترد  در افرتیاه تین نزدیای به

بیترتسر در تساک مف فا دلر کنیم فباطن سیاسر آلمان رت بدتینم 

 میافااً در آن نقاطی که منافع آلمان با تنگلستان بسته ۀی دترد.

ً دری نمیانند مطبفهار پف  پرسر تا چه  بدبیتانه درتنگلستان غالبا

بدهند. در تین ا  زم تسر  تندتزه می تفتند به یافه سرتیان سیاسی تهمیر
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ۀ ته جفد اره یی حقیقر در تمام مطالبی که در با  میسیفن ماماهفن در 

 مطبفهار یار ی درو جده ف فد ندترد.

سپک هملتفن به یاطر تز دسر رفتن سیستان تز چن  تنگلیسیا دفلر 

تنگلیک رت میمر میاند که رت ع به تیالر سیستان سیاسر ثابر ف رفجنی 

همچنان نسبر به هردف مملار تیرتن فتفغانستان سیاسر ثابر  ندتجته،

مادتمی که سیاسر » فمحام معین نارده تسر. درتین با  تف مینفیسد:

تمپرتتفری تنگلستان رت نسبر به تفغانستان نمیتفتن به  طفر تطمینان بیجی 

جرح دتد، همینطفر هم بفتسطو ندتجتن هزم فتامیم اری  در با  تیرتن 

تظیار نمفد.  ف ع کارهای ما در آسیای مرکزی ،تیرتن فتفغانستان نمیتفتن 

با کما  تاس  باید ۀ ر برتی هدم پیض بینی های  زم به پرتگاه یطرناکی 

تفتاده تسر. مجایر ما درسر به همان تندتزه زیاد میجفد که تستقی  تیرتن 

نفتلص زیاد میگردد فبسته ۀی تفغانستان رف به زفت  می رفد. در نتی ه 

یطر سیاسر ما تفأم با نمایندۀی نامناس  ما در تیرتن ن فا بریتانیای کبیر 

 رت تقریباً تز جما  تیرتن بیرفن رتنده تسر.

مفلعیر میسیفن ماماهفن برتی تعیین حدفد مرزی در سیستان 

نمیتفتن آنرت یک هام  دتیمی فثابر بجمار تفرد. ف نمیتفتن ۀ ر یک تغییر 

د بف فد آفرده تسر. نظر به تهتبار لاب  تف یی که تساسی در ف ع مف ف

تمرفز رفک ها در تیرتن دترت جده تند ف تز فلتی که در تیالر یرتسان  لف 

تفتاده تند ممان نیسر تینیا در آینده نزدیک در تیالر سیستان تاثیر زیاد 

ندتجته باجند. تین مفلع یک مفلعی تسر که در تین ا باید بدفن جک فتردید 

 1«قاب  تدهای رفسیه سیر تیستادۀی کرد.در م

در تین تاری  چفن سیاسر دفلر تنگلیک بیاطر ح ظ سرحدتر 

ً در سیستان تمرکز یافته بفد، بنابرین سعی فرتفتن باار  هندفستان تقریبا

رفر تا در آن تیالر زفدتر ن فا پیدت کنند، لات هیمر تهزتمی ماماهفن ت ازه 

 تی  سیستان بنماید.دتجر بیر لیمیتی جده یفد رت د

هیمر تهزتمی ماماهفن نیز با ف فد تهترت ار تجدد آمیز مامفرین 

دفلر تیرتن تز هیرمند ۀاجتند ف دتی  سیستان جدند، چفناه سیستان درتین 

 فلر تهمیر نظامی پیدت کرده بفد. هملتفن درتین با  مینفیسد:

                                                 
۱

 ۱9۸6، ص ۷محمود محمود، همان اثر،ج- 
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درحا  حا ر مسملو سیاسی سیستان به مرتت  بیض تز مسملو »

 ارر  دترتی تهمیر تسر. تهمیر رته ت ارتی تز نقطو نفجای به نارر ت

آباد تینقدرها طر  تف ه نیسر که آیندس تیالر سیستان مفرد تف ه تسر. 

مف فا سیستان به همان تندتزه لاب  تف ه فدترتی ترزض تسر که جیر 

 هرتر دترتسر.

ان در تمرفز دیده میجفد که نقجو تزترها فهندفستان در تیالر سیست

یک یط نظیر یک دیگر تسر. هرۀاه هندفستان ،سیستان فرهی )سیستان 

تفغانی(رت در تیتیار دتجته باجد، لادر یفتهد بفد آن ا رت به پایگاه در آفرد ف 

تز آن ا میتفتند مقااد فنقجه های تزترها رت در تمتدتد سرحدتر تیرتن 

 بگیرد. دسر به تین فتفغانستان ینثی کند ف لف آنیا رت به طر  یلی  فارک 

کار زدن برتی ن ع سیستان نیسر چفناه مقام ما در تفغانستان  فتیرتن 

 1 محتاو به مطالعه تسر.

در تیرتن تمرفزت ف  با رفسیا تسر، برتی تیناه ما برتین مجا  غلبه 

کنیم  زم می آید با تمیر تفغانستان به یک لرتردتد ثابر ف دتیمی برسیم ف 

ر تقفیر کنیم که دفتم دتجته باجد. لندهار رت با رته آهن تیرتن رت بف ع ثاب

به هندفستان فا  بسازیم که دفباره محتاو  فمطیع ۀردد، درتین افرر 

تف اا فتحفت  ما در تمام سرحدتر تیرتن فتفغانستان بیتر جده دترتی 

تستعدتد کافی یفتهد ۀجر. آنفلر میتفتن متحدتً هملیار فپیجرفر تزترها رت 

 ۲ «فسطی  لفۀیری کرد.در جر  

تز ۀ ته های با  بیفبی معلفم میجفد که تهزتم هیمر ماماهفن با آن 

همه همرتهان ف ی  فجافه آن در سیستان برتی چه مقافدی افرر 

ۀرفته تسر. فقط منافع دفلر تنگلیک تلت اء میارد میسیفن ماماهفن به 

 – 1۹۹۳سیستان تهزتم جفد، همانطفریاه پرسی سایاک طی سالیای 

مییدی ده هزتر می  در تیرتن، سیاحر کرد، همینگفنه سافو لیندر  1۹۹۹

هم به  نف  تیرتن، کرمان فدجر لفط فبیر ند فسیستان فبلفچستان در 

تهزتم ۀردیده بفد فسپک چیرف  به تیرتن ف نف  غربی تیرتن  1۹01سا  

 تهزتم جد. 1۹0۲فیفزستان در سا  

                                                 
۱

هزار لیره  محرمانه به مظفرالدین  300محمود محمود،گوید: در اوایل ایام بعد از عزل اتابک انگلیسها - 

 (۱9۸6، ص ۷شاه قرض دادند ووسایل مسافرت سوم شاه را به اروپا فراهم کردند. )همان اثر،ج
2

 ۱9۸۷، ص ۷اثر،ج محمود محمود، همان- 
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ار محلی  زم بفد تا برتی تعیین تحقیقار تین سه ن ر برتی مطالع

منطقو ن فا که در آینده نزدیک مفرد لزفم  پیدت یفتهد کرد لبیً بعم  آمده 

باجد. دفلر تنگلیک نیز برتی ترزیابی نظریار ر ا  سیاسی یفد در با  

برتی دربار لندن «  ردکرزن»سیستان که بیجتر تز همه برتی هند برتانفی 

اماهفن رت با یک هیمر م یز یک ر زیفتنی میارد، کرنی  م

هزترفپن ادن ری مجتم  برمتیااین فته  فن تز هرۀفنه برتی حامیر 

با تغییر م رتی یفد در غر   1۹۹٦درمف فا آ  هیرمند که در سا  

نادهلی، سرف ادتی رت برته تندتیته بفد به سیستان فرستاد تا رتپفر همه 

ی فطبیعی فبجرجناسی  انبه فم ا  تز مسای  نظامی فسیاسی فتلتااد

فکیاه جناسی ف انفرجناسی فغیره بدسترک دفلر تنگلیک بگاترد. فتف هم 

تین کار رت مطابق می  تربا  لندن در ظر  دفسا  فسه ماه تفل  یفد در 

 سیستان تن ام دتد فظاهرتً بیفبی تز هیدس کارض برآمد.

بتر یف 1۹0۷برتی آناه تهمیر فنقض سیستان در تعیین بستن لرتردتد 

فبیتر دری جفد درتین ا لب  تز آفردن جرح حامیر  ماماهفن به نق  یاد 

دتجتیای سرآرتفر نیافلسن ، یای تز دپلفماتان پرفپا لرص تمپریالیستی 

 تنگلیک در بارس سیستان می پردتزیم:

 

 نظریات نیکولسن در باب سیستان:

تز  (  Lord Kornokسرآرتفرنیافلسن، معرف  به  رد کرنفی)

سالیا پیض در تیرتن مامفریر دتجته،  .  سیاسی معرف  تنگلیک تسرر ا

( بعد در همان سا  به هنفتن جارددتفر، 1۸۸٥تف  بسمر منجی در تیرتن)

مییدی بطف  تن امید. درسر سه سا  1۸۸۸تفل  تف در تیرتن تا تپری  

درتیرتن بفده تا آناه سرهنری درفیفندفل  ب ای تف مامفر تیرتن جد.در 

نیافلسن در ۀاجر فپسرض هارفلد نیافلسن تاری  زندۀی تف  1۹۲۸سا  

 مییدی در لندن به طبع رسانید. 1۹۳0رت با یادجاتیای فی در سا  

با دربار  1۹0۷سرآرتفر نیافلسن تز کسانی بفد که در بستن لرتردتد

پطرزبفرت نقض تساسی دتجر  ففظی ه دتجر تا ماتکرتر رت با 

چفناه زمینه آن رت لبیً با ر ا  میم رفسیه پطرزبفری رسماًآغاز کند.

 فس یرکبیر دفلر رفک در لندن حا ر کرده بفدند. 
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تین مف فا حقیقر » نیافلسن در با  تین مامفریر چنین مینفیسد: 

دترد که هقیدس بستن لرتردتد با دفلر رفک مدتیا بفد در هالم ییا  دفر 

. تین ماتکرتر بین یک ماتکرتر آزمایجی جرفا جد 1۹0۳میزد. درپامیز

تدفترد ه تم پادجاه تنگلستان ف رد لنزدنفن فزیر تمفریار ه دفلر تنگلیک 

س یرکبیردفلر تمپرتتفری رفک  Kont Benckendroffفکنر بندکدرف 

 مقیم لندن افرر ۀرفر.

دفن ر تز ر ا  سیاسی فزترر تمفریار ه رفسیه که با ر ا  

سای تسر که در همین تیام بمقام سیاسی تنگلیک همااری میانند، یای تیزفل

فزترر تمفریار ه رفک برۀزیده جد فدیگرض کنر بناندرف  تسر که 

 درتین مفلع س یر کبیر رفک در دربار تنگلستان تسر.

متجاوز  »در یاد دتجر یفد مینفیسد:  1۹0۷سرآرتفر نیافلسن در 

از سی سال است که حکومت هندوستان از دو تهدید سخت نگران است. 

از استقرار دولت روس در خلیج فارس. دوم دست اندازی به ایالت  اول

  سیستان.

ترک تزتین تسر که مبادت رفسیا در م افرر سرحدتر هندفستان پیدت 

تین  1۸۹۹ماه سپتامبر ۲1جفند.  ردکرزن در ۀزترض معرف  یفد در 

مف فا رت مانند یک حقیقر رفجن م سم کرده تسر که حافمر هندفستان 

د بدفن ترک ففحجر آن دفرنمای آیندس رفک ها رت در نفتحی جرلی نمیتفتن

 «ف نفبی تیرتن مجاهده کند.

به هقیدس  ردکرزن، فقط به دف فسیله یا طرح میتفتن تزتین یطر 

 لفۀیری کرد: تف  مفتفقر فهمااری بین دفلتین رفک فتنگلیک در تی اد 

تقسیم تیرتن تسر نظم فترتی  درتیرتن که یک کجفر مستق  ۀردد، ف دفم، 

 بدف منطقو ن فا. 

تین طرح نیز دترتی  ررهای چندی تسر. در تعیین منطقو ن فا، 

جما  به هیفس پای تیر تیرتن در منطقو ن فا دفلر رفک فتلع یفتهد جد. 

هملی نمفدن تین طرح نیز هرۀز مانع رفک ها نیفتهد ۀجر که بطر  

آن متن ر فۀریزتن هستیم. بغدتد سرتزیرجفند. تین مف فهی تسر که ما تز 

با ف فد تمام تین یطرتر  ردکرزن تفایه میاند تین مسمله بمعرض 

 آزمایض در آید.
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نیافلسن مینفیسد: من دتی  ماتکره جدم فقط تز نقطه نظردفاا 

فراتی بدسر آمد فمن تفتنستم تز منطقو ن فا  1۹0٦هندفستان. در سپتامبر 

عی بفد که یک فراتی تز طر  تنگلستان فترد ماتکره بجفم. تین مفل

دفلتین رفک فتنگلیک تۀربنا باجد به تیرتن دتده جفد . نیافلسن میگفید: من 

با تیزفلسای فزیرتمفر یار ه رفک یک یطی رت نجان دتدم که تز بیر ند 

به بندر هباک کجیده جده بفد. تیزفلسای نارتحر جده به طفر ساده ۀ ر 

هند جد یک چنین پایگاه میم نظامی هرۀز تفلیای لجفن رفسیه رت ی نیفت

 مانند  سیستان رت بدفن هفض جایسته فحسابی تسلیم کنند.

من ترک دترم هرۀاه ما در » نیافلسن در ۀزترض یفد میگفید: 

تبتدتی تمر با ه له تارتر کنیم یط بیر ند فبندر هباک رت تادیق کنند. ما 

تین ۀزترض  در فت «تیزفلسای رتدر با  تمام مف فا ترسانده تیم.

دستفر دتده جد بیترتسر تین مف فا رت فعیٌ مسافر ۀاترید فمسای  دیگر 

رت مفرد ماتکره لرتر بدهید. درتین ا نیافلسن هیفه کرده میگفید: تلبته 

فت   تسر برتی تیناه چرییا یف  رفتن باجد فباار تفتد، رفغن کاری 

سای مانع کار  زم دترد که ستاد ترتض رفسیه فمنتقدین سیاسر تیزفل

 نجفند.

هنگامی که با دفلر فرتنسه ما مجغف  ماتکره » نیافلسن مینفیسد: 

مف فا تتحاد بفدیم،  زم بفد تز یک چیز های مادی فتساسی بگاریم؛ 

مانند حق فحقف  یفد در مرتکض. درحا  حا رما در یک ف ع نیستیم. 

ب  میحظه چه در تیرتن  فچه درتفغانستان فیا در تبر. یک ۀاجتیای لا

بانیم.آنطفریاه متحدین ما میگفیند فیا هی  ۀاجتی نانیم به همین دلی  بفد 

یک تمیدفتری در للف  رفک ها پیدت جد. تین  1۹0٦که در ماه نفتمبر 

هنگامی بفد که دتیرس ماتکرتر رت تفسعه دتدیم، طفریاه جر  نزدیک 

 «فجر  دفر نیز مفرد ماتکره لرترۀرفر.

سرچارلز هاردین ، معافن دتیمی فزترر  1۹0٦ماه نفتمبر  ۲۸در 

    M.Poklewski-Koziellتمفر یار ه تنگلستان به مسیف پفکلفسای

،مستجار س ارر رفک در لندن تطیا دتده ۀ ر: ییلی یفجفلر یفتهیم جد 

هرنفا پیجنیادی دفلر رفک بدهد ما حا ریم آنیا رت مفرد تف ه لرتر 

فلتیاه تیزفلسای رت » فلسن مینفیسد که: بدهیم، حتی در مفرد دردتنی . نیا

میلار کردم تزتین یبرکه  آۀاه جده  بفد تف رت ییلی بجاض فمسرفر دیدم. 
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برتی من احبر کرد فۀ ر تین یک تامله بزرۀی تسر در رفتبط بین ما، 

 «تین یک فتلعو تارییی تسر.

معیات تلدتمار تیزفلسای ییلی کند بفد. دلی  آن میال ر فزرترر 

تمپرتتفری رفک بفد. فزترر  ن  رفسیه به تیالر سیستان   ن 

نظرمیافص دتجر فتیزفلسای به تین سیفلر نمیتفتنسر آنیا رت لانع کند. 

تین بفد که رت ع به تیرتن احبر بمیان نمی آفرد. تز  ان  دیگر، دفلر 

تنگلیک فحافمر هندفستان به تهمیر نظامی تین تیالر پی برده بفد فآنرت 

ا هندفستان  زم دتجر. رفک ها نیز همین نظر رت به تین تیالر برتی دفا

 دتجتند.

سرتدفتردۀری، ها ز بفد تز تیناه حافمر هندفستان رت درتین مفرد 

ساکر کند. حافمر هند نه تنیا به سیستان طمع دتجر فتز آن چجم 

برنمیدتجر، بلاه به نفتحی دیگر نیز تارتر دتجر دسر یابد.فلی ۀری 

ً ۀ ر:با یره  ف تز رته » ت  لانع کننده به حافمر هند دتده فاریحا

 1«دپلفماسی بیض تز تین میسر نیسر.

بندکندرف  به نیافلسن س یر  1۹0۷سرتن ام در نیم ماه فبرفری 

تنگلیک مدده دتد فتظیار دتجر که میال ر دسته های نظامی هم به  پایان  

تان ار  نظر رسید. ترکان حر  رفسی مفتفقر کردند تز تیالر سیس

جفد،فلی در هفض باید مح  دیگری به دفلر رفک دتده جفد فآن دردتنی   

 یفتهد بفد.

در چیاردهم فبرفری همان سا  جفرتی فزیرتن تمپرتتفری رفک 

تجای  جد ف در تین جفرت پیجنیاد دفلر تنگلیک برتی  تقسیم تیرتن به منطقو 

تجای  تین جفری برتی » ن فا مطرح جد. در تین ا تیزفلسای تظیار دتجر:

تین تسر که تامیم ۀرفته جفد رت ع به پیجنیاد دفلر تنگلیک برتی تقسیم 

درتین  لسه فقط تیرتدی که به تین پیجنیاد دفلر « تیرتن به منطقو ن فا 

تنگلیک ۀرفته جدتز طر  فزیر  ن  ف آن هم در با  تیالر سیستان بفد. 

سان نظامی رت که به  هندفستان فی هقیده دتجر نباید یک چنین رته ساده فآ

میرفد تز دسر دتد فآنرت بدفلر تنگلیک فتۀاتر نمفد. تیزفلسای تف ی  

 ۲ «میدهد تیناه در هفض مح  میمتری تز تنگلیک ها بدسر یفتهیم آفرد.
                                                 

۱
 20۷۸، ص ۷محمود محمود، جلد - 
2

 ببعد 2۱0۱، ص ۸۷، فصل ۷محمود محمود، جلد - 
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نیافلسن  در میلار های بعدی یفد با تیزفلسای کامیً تطمینان 

فری رفک برطر  جده حاا  کرد که میال ر دسته های نظامی تمپرتت

تسر ف تیالر سیستان در لسمر منطقو ن فا تنگلستان لرتر ۀرفته تسر. تما 

یک مف فا  بالی مانده بفد فآن هفض برتی سیستان بفد که دفلر تنگلیک 

باید تعید کتبی بدهد. به هبارر دیگر تا تین ا تمام تقا اهای بریتانیای کبیر 

لبف ندند، حا  مفلع آن رسیده بفد رت تیزفلسای فبندکندرف  بردفلر رفک 

که دفلر تنگلیک هم به فهده های یفد ففا کند. تینک باید دفلر تنگلیک 

برتی تین فتۀاتری کتباً به دفلر رفک سند بدهد، فلی دفلر تنگلیک حا ر 

 نبفد به تین آسانی تین چنین سندی رت به دفلر رفک بدهد.

ان فری ته فجی ته جده رفسیا بقدری برتی رسیدن به دردتنی  فبالا

بفدند که تیالر سیستان فتمام نفتحی  نف  تیرتن فسرتسر یلی  فارک رت 

که آن  همه کفجض ف تیض برتی رسیدن به آن نفتحی نجان میدتدند به 

یاطر دتجتن دردتنی  همه رت فرتمفض کردند. با تیناه لنزدمفن فۀری هردف 

مفتفقر کرده بفدند.  فتۀاتری یک بندر رت در یلی  فارک به رفک ها

تیزفلسای برتی بدسر آفردن دردتنی  هرمسمله تی بفد همه رت به تنگلیک 

ها به رتیگان ۀاجر کرد، حتی مف فا دتجتن یک بندر در یلی  فارک رت 

 نیز بالی فرتمفض نمفد که هنفتن کند. 

تیزفلسای بریفد می بالید که به یک چنین مففقیتی نای  آمده بفد 

تلعاده بقف  فلرتر دفلر تنگلیک دتجر. فلتی که تیزفلسای فتهتماد فف  

سفتد لرتردتد دفلتین رت به بارفن تیف  مستجار ل امی فزترر تمفر 

یار و پطرزبفرت  ترتمه دتد تا  مطالعه کرده نظریفد رت بدهد، فی به 

من درتین سند مجاهده میانم آنچه که تنگلیک » تیزفلسای اریحا ً ۀ ر: 

به تنگلستان دتده تید، تما تنگلستان چیزی در هفض بجما ندتده تزجما یفتسته 

تسر. جما تفغانستان رت به آنیا فتۀاتر کرده تید،یلی  فارک رت به آنیا دتده 

تید، نفتحی  نفبی تیرتن رت به تنگلیک بیجیده تید. ممان بفد  یک رفزی ما 

تستانبف  تزتین نفتحی یفد رت به دریای آزتد برسانیم. ما بی  یر بطر  

متف ه جده فبرتی تمام تین فتۀاتری ها جما چیزی در هفض بدسر نیافرده 

 «1 تید. تۀرمقافد جما جما  تیرتن تسر ما همیً آنرت در دسر دتجتیم.

                                                 
۱

 20۷۸، ص ۷محمود محمود، جلد - 
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 فت  تیزفلسای به تین تیرتدتر مستجار ل امی فزترر تمفریار ه 

آفرده  رفک تین بفد که در هفض حمایر بریتانیای کبیر رت در ترفپا بدسر

.تینک تیزفلسای پای ها ز ف درمانده فبیچاره جده بفد فدرمدر یک 1تیم

سا  دف یطای بزرت سیاسی مرتا  جده بفد فتز دسر دفسیاسر 

در سرمسمله سیستان  1۹0۷مدترنامی ترفپا ۀف  یفرده بفد. تف  در سا  

که به دفلر تنگلیک آن تیالر رت فتۀاترجد به تمید تیناه درهفض در دتنی  

در مف فا تلحا  دفتیالر بفسنیا  1۹0۸رت تااح  کند. دفم درسا  

بدفلر تطریض.مفتفقر به آنیم به تمید دسر یافتن به دردتن  بفد ۲فهرزۀفینا

فلی در هردف حا  بیطا رفر. مفتفقر تف رت ۀرفتند تما در دتن  برفی 

 کجتی های  نگی رفک 

 باز نجد.

فکار لرتردتد تمام  هملی ۀردید 1۹0۷فلتی که تم ای لرتردتد 

ۀجر، دیگر تیزفلسای پیاده بفد ف ر ا  سیاسی تنگلیک  سفتره. هرلدر 

تیزفلسای سعی فتیض کرد مف فا آزتدی در دتن  برتی مقافد رفک ها 

هملی ۀردد، میسر نجد. دلی  آنیم رفجن بفد. تیزفلسای رفلی رت که  زم 

فزترر یار ه رفک بفد باادتلر فیفبی تن ام دتده بفد.دیگر ف فدض در 

زتید می نمفد. باید دیگری که تازه کار باجد رف  بعدی رت بازی کند، آنیم 

معافن یفد تیزفلسای، آلای سازفنف ، فزیرتمفریار ه رفک تز تپری  

 .1۹1٦تا تفتسط  1۹10

در آیر  زم تسر ۀ ته جفد که چگفنه تدفترده تم پادجاه تنگلستان 

رت پیدت کردند فبه مقام فزترر  فر ا  سیاسی آن دفلر، تیزفلسای

تمفریار و رفک هدتیر  نمفدند فبا چه میارر فتردستی ر ا  تنگلیسی 

مانند لنزدمفن، سرچارلز هاردین ، سرآرتفر نیافلسن فتدفتردۀری زمینو 

رت مساهد سایتند تا به تیالر سیستان دسر یابند. مف فا  1۹0۷لرتردتد 

ن م الی تارییی تسر که مؤل  بین رفک فتنگلیک دتستا 1۹0۷لرتردتد 

                                                 
۱

 2۱03 -2۱02، ص ۷محمود محمود، جلد - 
2

در کنگرۀ برلین دوایالت مذکور در صربستان که در آن موقع تحت قلمروعثمانی بود  ۱۸۷۸درسال - 

بین روس واطریش یک قراداد سری  ۱۸9۷دارۀ آن بدولت اطریش واگذار شود.ولی در سال فیصله شد تا ا

 (2۱09، ص ۷بسته شد که بموجب آن دوایالت مذکور جزو قلمرواطریش برسمیت شناخته شد.) محمود،ج
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مییدی آنرت با ت ای  در  1۹تاری  رفتبط سیاسی تیرتن فتنگلیک در لرن 

  لد ه تم آن تثر جرح دتده تسر. ۸۷فا 

درتین ا فقط به آنچه به مف فا سیستان ترتباط مستقیم دتجر نااتی 

تان تز آن تلتباک ۀردید تا دیده جفد که تنگلیک ها به چه هنافینی فترد سیس

جده تند فچه نیار فمقافدهای دتجتند فچه بیانه هایی ترتجیدند تا تین تیالر 

 رت به چنین رفزی تندتیتند.

لبیً تجاره  جدکه تفلیای تمفر تنگلستان سعی فکفجض فرتفتن به یرچ 

دتدند تا به تیالر سیستان دسر یابند، تما فسیله  فبیانه تی ندتجتند تا تیناه 

تحریک به دسر تندتزی  1۸٥۷ستن معاهده پاریک در تیرتن رت درهنگام ب

فتار  تیالر سیستان نمفدند فتیرتن هم نیز پک تز هقد معاهدس پاریک 

ففری در سیستان دسر باار جد فبریی تز سرتن لفمی رت چه تز رته تیدید 

ف چه تز رته دتدن تح ه ف رجفه ف فهده های دیگر متمای  بیفد سایر فتین 

فد که متاس انه تفغانستان فالد مرکزیر بفد. درلندهاربا مااد  به تیامی ب

مرت سردتر کیندلیان بین پسرتن تف بابرتدرتنض برسرلدرر تیتی   تفتاد 

ف برسر هم میزدند ف درهرتر سردتر سلطان تحمدیان سرکار با تمیردفسر 

محمدیان یسریفد سرمیال ر دتجر ف مدر یک سا  رت در  ن  با تمیر 

ردفسر محمدیان هنگام  ن  با حامرتن هرتر در سا  سپری کرد .تمی

متف ه مدتییر تیرتن در سیستان بفد فلاد دتجر بعد تز  1۸٦۳ف 1۸٦۲

یاطرفه سایتن مع لو هرتر به دفاا تز سیستان به بپردتزد، فلی تمیر 

دفه ته بعد تز فت  هرتر درهرتر درۀاجر  ف انجین فی تمیرجیرهلی یان 

یفد در کاب  رفبرف بفد فدفلر تنگلیک نیز سلطنر که با میال ر برتدرتن 

تف رت برتفغانستان برسمیر نجنایر، لیات تفهم در بادی تمر مارف   ن  

با برتدرتن یفد سردتر تف   یان فسردتر محمدتهظم یان ۀردید 

فنمیتفتنسر تز منافع کجفر در برتبر تیرتن در تیالر  سیستان دفاا نماید. تا 

تفتنسر  برتدرتن یفد رت تز احنو لدرر  کاب  یارو تیناه پن  سا  بعد 

نماید فیفد برتیر  سلطنر کاب   لفک نماید. در  مدر  کجماض های 

دتیلی  تفغانستان، تیرتن بیفبی تفتتنسر در بیض تهظم تز تیالر سیستان 

ن فا کند، فهده تی لجفن یفد رت در نقاط کلیدی سیستان  اب ا نماید فسپک 

یفتسر به میان ی ۀری بپردتزد فنگاترد کار در سیستان تز دفلر تنگلیک 

 به  ن  باجد.
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تمیر تفغانستان برتی ۀرفتن کمک تز حافمر  1۸٦۹در سا  

هندبرتانفی  به هند رفر فلی تنگلیک ها  فت  مساهد ندتدند . تمیر بناچار 

به کاب  بازۀجر فتامیم ۀرفر سیستان رت تز چن  تیرتن بدر کند. درتین 

تیرتن تز دفلر تنگلیک  فساطر یفتسر فتنگلیسیا نیز مطابق  فلر دفلر

 1۸۷۲فا  ججم هیدنامو پاریک لدم حامیر درمیان ۀاتجتند ف در سا  

سیستان رت بدفلسمر کردند. نیم حاالییز تر  رت به تیرتن دتدند فلسمر 

 بایرتر آنرت به تفغانستان.مقافد دفلر تنگلیک تزتین تلدتم دفچیز بفد:

یافتن به ایالت سیستان که دارای اهمیت نظامی  اول، دست 

 واقتصادی بود.

 دوم، ایجاد دشمنی واختالف دایمی بین ایران وافغانستان. 

تینک ما جرح میتارحامیر ماماهفن رت در سیستان پک تز تفل  

دفنیم سالو تف که ۀفلدسمید آنرت در ظر  چی  رفز تن ام دتده بفد، درتین ا 

 نق  میانیم.
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 مچهارفصل 

 

 در سیستانمکماهون حکمیت 

 

 حکمیت مکماهون در سیستان:
 Colonel Sir Arthur Henry»کلن  سرآرتفرهنری ماماهفن

McMaho ( »1۸٦۲-1۹4۹ تحاییر هالی یفد رت درکال  نظامی ،)

جام  یدمر درترتض هندفستان  1۸۸٥سلطنتی لندن بسر رساند فدر

تدترس سیاسی هندفستان ۀردید. فرفد به تدترس سیاسی فترد  1۸۹0جد.درسا  

برتی تفسرتن تنگلیسی درافرتی هملی بفدکه هیله فتستعدتد فک ایر 

به هنفتن  1۸۹۳یاای در مسام  سیاسی نجان میدتدند.ماماهفن درسا  

ااح  منا  سیاسی در مامفریر دیفرند به کاب   تهزتم ۀردید فبعد تز 

ماماهفن  تمپرتتفری هندفستان به فی تهطا جد.تتمام تین مامفریر نجان 

می  مرز میان  ۸00دفسا  در احاری  نف  تفغانستان کارکرد فحدفد 

تفغانستان ف هندفستان ، تز رفدۀفم  تا کفه ملک سیاه رت پیاده طی  

سرپرستی هیمر حامیر 1۹0٥ -1۹0۳فدرسا  های فهیمر ۀاتری نمفد.

ه تف محف  جد. ماماهفن درتین بین تیرتن فتفغانستان  در سیستان ب

مامفریر، غیرتزح  مسام  سرحدی فمع یر سیاسی فت تماهی مربفط به 

حامیر سیستان، تز نقطه نظر بررسی های هلمی فتحقیقاتی در سیستان به 

نتای ی رسید که دیگرتن دهه ها بعد تز فی نتفتنستند بریافته های تف چیزی 

 اا طبیعی سیستان، حتی تمرفز هم بی زتیند. مقالو ماماهفن در بارس تف

مر ع ۀرتنقدر فپرباری محسف  میجفد. بعد تز یتم مامفریر حامیر 

می(  -آی-سی-ماماهفن ، به تف نجان تفتیاری  تمپرتتفری هندفستان)کی

فزیریار و هندفستان بفد ف  1۹14تا -1۹11تهطا ۀردید.فی در سالیای 
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یث رمیک تجری ار پادجاهی در س رپادجاه تنگلستان به هندفستان تف به ح

مناف  جد فبه دریافر نجان الی  بزرت جاهنجاهی فیاتفریا نام  آمد. 

بعد تز تادی فزترر یار ه، به سمر تفلین کمیسرهالی مار تعیین 

ببعد ماماهفن به دلی  کیفلر سن بیجتر به سمر  1۹۲0ۀردید. تزسا  

 1۹4۹بردسم ۲۹مسمفلیر های تجری اتی سف  دتده جد. ماماهفن در

 درۀاجر.

تثرتالی ماماهفن در مفرد سیستان،درفتلع ۀزترض کمیسیفن 

سرحدی  بریاسر  تفمیباجد.ۀزترض هیمر ماماهفن درپن   لد تسر که سه 

سیستان، یاد دتجتیا فۀزترجار هیمر حامیر تیرتن » لد آن، تحر هنفتن

فدف لد دیگر « مییدی مربفط به هایدتر 1۹0٥تا 1۹0۲فتفغان درسا  

سیستان،ۀزترجار یاد دتجتیای فهیمر حامیر تیرتن فتفغان » رتی هنفتن دت

می باجند.هیفه برآن ماماهفن « م،رت ع به آبیاری 1۹0٥تا 1۹0۲به سا  

دف مقاله در تن من  غرتفیامی لندن لرأر کرده که متن آنیا درم له تن من 

ماماهفن آسیامی به طبع رسیده تسر.تز تین سه مقاله،یای در با  مامفریر 

بمنظفرتعیین سرحد بین بلفچستان فتفغانستان، دیگری در با  تف اا 

طبیعی سیستان  فسفمی جرح مامفریر ماماهفن بمنظفرتعیین سرحد تیرتن 

 1فتفغانستان در ناحیه سیستان تسر.

به هقیدس محمفد محمفد،تهزتم ماماهفن در سیستان دنبالو مامفریر 

ین چیرف  بفد به سه منطقو میم تیرتن های سرهنری سافو لیندفر فسرفتلنت

که لبیً مطالعار دلیق  به هم  آمده زمینه رت برتی تقسیم تیرتن  در آینده 

فرتهم سازد. درتن ام تین مامفریر ها فرمان رمای هندفستان که در آن تاری  

  ردکرزن بفد سیم بزرۀی دتجر.

سمید بفد ( دنبالو مامفریر ۀفلد1۹0۳مامفریر ماماهفن درتین سا )

فظاهر مف فا نیز رسیدۀی به تیتیفاتی بفد که بین تیرتن فتفغانستان 

 .۲برته تفتاده بفد 1۸۹٦برتثر تغییر م رتی هیرمند در 

 

 مکاتبات الردکرزن با امیر حبیب هللا خان:

                                                 
۱
 احمدی،جغرافیای تاریخی سیستان،بحث مکماهون دکترحسن- 

2
،زیرنام حکمیت ۷میالدی، جلد  ۱9لیس در قرن محمودمحمود،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگ- 

 دیده شود.مکماهون
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درتین مفرد بین فیسرتی هندفستان فتمیر تفغانستان مااتیبی رد فبد  

 با سبک ف رفض تدبیار تمرفزی فر  فاحض جده تندکه تدبیار تین مااتی  

 دترد، تز آن امی که تین ماات  حیثیر تسناد آرجی ی رت دترند به تلتباک چند 

 تای آن مطابق لف  فحید مدده  پردتیته میجفد. 

 1۳۲0ربیع تلثانی  ۲٥–فیسرتی  1۹0۲ ف ی سنه  ۳1مكتف  »

 تهلیح رر:  1۳1۹ا ر  11رت ع به مكتف  

یاله ۀفلدسمد بطفر فت   زیاده تز بیسر فپن  سا  ( ف)بعدتلقا  

منظفر  دتجته جده  كن چند سا  لب  نسبر به تغییر م رتی رفد هلمند 

منالجار جده فكار دتر تفغانی برسرحد تز چند ماه تنتظار رسیدن تفسر 

تیرتنی رت برتی فیالهء منازهه دترد ف چند رفز لب  به )ده دفسر محمد( 

یرتن به تامید لفنس  رفسی آمادهء مقابله جده بفدند. پک رفته بفد. حكام ت

لفنس  برطانی در رفع پریاض كامیا  ۀجته بمن تطیا دتده تند كه  انبین 

برتی پک كجیدن هساكر رت ی جده تند تۀرچه كاردتر تفغانی در )ده دفسر 

محمد( بایك بدرلهء یفرد لیام دترد تا میابره ف ۀ تگفی دیگر بعم  آفرده 

 . جفد

به آن میربان معلفم تسر كه تین حالر پریطر می ماند. دفلر تیرتن 

بدفلر تنگلستان تظیار نمفده كه هیفه بر تار  نمفدن زمین كه لب  چند 

تیام بی جك ملك تیرتنی بفده تسر، رهایای تفغانی بند تیرتن رت تز بند 

لك یسیستان به لر  )كغیك( یرت  نمفده تند فیك بند  دید بطر   نف  م

سایته تند فبند دفم زیرتر بر آن رفد، نزدیك ده دفسر محمد تیار نمفده تند 

 فتینطفر تمام رفد هلمند رت بطر  تفغانی ۀردتنیده تند.

( 1۸٥۷بنابرتین دفلر تیرتن مفتفق جرتیط هیدنامهء )پاریک( سنه )

 تزطر  دفلر برطانی یفتهض فساطر فتعیین سرحد رت نمفده تند. 

مقرر تسر: در افرتیكه یی  ها مابین دفلر در جرط ماكفر 

تیرتن فدفلر تفغانستان برپا جفند، دفلر تیرتن آن یی  ها رت برتی درسر 

نمفدن، بمساهی دفستانه تنگلیک ر فا یفتهد دتجر ف ن  نیفتهد كرد. 

برتی تایح تین مجا ره، دفستدتر آن میربان رت تظیار می دترد طفریكه 

بفد، یك تفسر برطانی )بریتامی( بعنفتن منا  ( هم  جده 1۸۷۲درسنه )

برتی فیاله نمفدن مجا رهء ماكفر مقرركرده جفد. دفستدتر تین تلدتم رت 

در ففتید ال  دتجتی متحتم میجمارد فپک تز لبفلی تین تظیار تزطر  آن 
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مج ق، دفستدتر تلدتم نمفده ر ایر دفلر تیرتن رت حاا  یفتهد نمفد ف 

 «ر تدترك یفتهد كرد.برتی فرستادن یك تفس

 تمیر حبی  هللا یان دستفردتد تا درمفرد تدهای تیرتنی ها تحقیق ۀردد 

فهنفز تین تحقیق به پایان نرسیده بفد كه نامهء بعدی فیسرتی هند به كاب  

مفتالر نمفد ف در آن تاری  جده بفد كه هرۀاه یكی تز دفكجفر بر 

ً به فیالهء تفسر تنگلیسی تهترتض دتجته باجند با ید تهترتض یفد رت كتبا

)فزترر یار ه تنگلیک( به لندن ب رستند ف فیالهء لندن در مفرد نیامی 

 یفتهد بفد  متن مكتف  چنین تسر: 

هـ  1۳۲0 مادی تلثانی  ۳0  -1۹0۲تكتفبر  ۳   ۲0ماتف  نمبر 

 ف ی در با  تهمیر ف رفرر فرستادن  ۳1تعقی  مكتف  »فیسرتی: 

 ا یه مجا رتر بین تیرتن فتفغانی در سیستان. تفسر برتانفی برتی ت

باساک تحدید ۀفلدسمد كه سی سا  لب  برتین معین كرده بفد فدفلر 

تیرتن مطابق جرتیط هید نامه تز دفلر برطانی یفتهض نمفده تند، دفستدتر 

ر ایر آن میربان رت بزفدی یفتهض می كند ف هم  تظیارمی نماید كه 

 ق به لرتر بند فبسر فیالهء ۀفلدسمد كه مطابق به غفر ف ییا  آن مج

لبف  جده، ت رتآر یفتهد جد یعنی  احی  تسر 1۸۷۲ 1۸۷1درسنه 

فیالهء تفسر بریطانی بدفلتین تیرتنی ف تفغانی ر فا كرده جفد فهرۀاه 

یكی تز دف دفلر تهترتض به آن فیاله بنماید باید آن فیاله به سكرتری آ  

رهردف فرله فت   ف متحتم باجد. دفستدتر ستیر بدهند. باید تییر باجد فب

ترلام نمفده كه تزدفلر تیرتن یفتهض كرده جفد كه به تین بندفبسر رت ی 

 «جــــــفد فتز آن میربان نیز یفتهض می جفد كه رت ی جفند. 

می می نفیسد كه درآن  تمیرحبی  هللا یان در  فت  نامهء كرزن نامه 

ز تمای  ۀردیده تا مجك  منازههء ب ای تامید فساطر تنگلیک ها، تبرت

ر    1۳سرحدی رت تفغانیا ف تیرتنیان بین یفد ح  نمایند. درین نامه كه 

 تحریر ۀردیده، چنین آمده تسر: 1۹0۲تكتفبر  1٥مطابق   1۳۲0

)بعد تلقا ( پک تز تحقیقار معلفم جد كه نسبر به نقجهء ۀفلدسمد 

فد تغییر )مسیر( رفد مرسفلی آن مج ق تز طر  كار دتر تفغانی با ف 

هلمند، هیچیك ت افه ستانی تز حدفد ماكفر نجده فهیچیك تدها بر آن زمین 

ها كه آنطر  یط فاا  مطابق نقجهء ۀفلدسمد فتلع تسر تز طر  كار 

دتر تفغانی نگردیده )تف ی  حدفد تفغانی م ای  تز رفی نقجه( هرۀاه 



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        162 

فلد سمد كه درسنه همین نقجه مرسفلی آن مج ق تف ی  فیالهء  نرت  ۀ

(  مابین تیرتن ف تفغانستان تا یه جده تسر میباجد ف همچنانكه 1۸۷۲)

سا  مقبف   ۲٥نفجته تند تین فیاله  نرت  ۀفلدسمد بطفر فت   ت افه تز 

ف منظفر بفده  تسر حا  نیز تین دفستدتر همین نقجه رت مقبف  فمنظفر 

ین هامی كه درتثر دتجته تسر. نظر به تظیار دفلر تیرتن رت ع به زم

تغییرم رتی رفد هلمند كه سابقا  در كنارهء مغربی رفد بفده فحا  به 

 ان  مجرلی ظاهر جده باجد می نفیسم، رت ع به تین ترت ی متنازا فیه 

مجرفط برآنكه در نقجهء ۀفلدسمد به آنطر  به  ان  غربی یط ماكفر 

درچیانسفر تاكید می بفده باجد، دفستدتر دهفی نمی كند فبه كاردترتن یفد 

نماید كه مدتیله به ملك تیرتنی ها نكنند فنقجه مف فد رت حاكم چیانسفر ف 

حاكم سیستان با كار دتر تیرتنی كه مامفر به تنظار تین تمر بفده باجد دربین 

ۀاتجته بطفر دفستانه حدفد طرفین رت نجان دتده فنجانه های فت   

ء مف فده ف ت افه تز حقف  سابقه بگاترند. هرۀاه دفلر تیرتن بیی  نقجه

یفتهض ۀرفتن رت دتجته باجد بدفستدتر معلفم نمی باجد تۀر بجما معلفم باجد 

تف ی  دترند كه سفت  جان بفسیله آن میربان  فت  ۀ ته جفد.)تاییر چند 

 رفزه در ادفر  فت  فقط تنتظار تحقیقار تز چیانسفر بفد(.

طر فمیان گیری میان تفغانستان تما تنگلیک ها كه مییفتستند بنام فسا

فتیرتن، تیتیفار رت تجدید نمایند، نمی یفتستند تیرتن فتفغانستان بین یفد 

تین مجك  رت ح  كنند فبه همین هلر یفتستند به تمیر ب یمانند كه تیرتنی ها 

بردتجر  ان  تفغانی تز یط سرحد رت نمی پایرند فتین مجك  بدفن فیالهء 

   ففا  نیسر. تفسر تنگلیسی لاب  ح

 ردكرزن به تمیر تفغانستان یاطر نجان می سازد كه رفد هلمند حد 

فاا  میان تفغانستان فتیرتن نیسر زیرت تحتما  تغییر م رتی آن میرفد. در 

 می نفیسد: 1۳۲0جعبان  ۲۲– 1۹0۲نفتمبر  ۲4  ۲4نامهء نمبر 

 تافی  یط سرحد رت كه كرن  ۀفلدسمد مقرر كرده بفد طفریكه)…( 

میربان )میدتنند( تهتبار بر تا  رفد هلمند برتی یط حد مابین تین دف 

آن مج ق تافر میكنند كه یط حد  –مملكر نمی نماید بفتسطه تغییر م رت 

مقرره ۀفلدسمد مقرر میباجد كه یك نق  آن   1۸۷۲بفسیله یط سرخ به نقجه 

تنیا به  بمعهء فیالهء ماكفر به تمیر جیرهلی یان ف نق  دفم نقجه ماكفر

ترسا  جده بفد .  1۹01 ف ی  ۲4تمیر هبدتلرحمن یان بجمف  مرتسله 
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معلفم میجفد كه در فترسی حدفد، ار  نقجهء ماكفر رت مطالعه نمفده تند 

 ففیالهء ماكفر رت در غفر فییا  نیافرده تند )سفتد م اد فیاله (.

دفلر تیرتن تقا ای یك منا  رت نمفده :»كرزن نفجته میاند كه 

مه دتری سنگین می باجد. برتی همهء تین افدفلر بریطانی رت درین با  

( رت A.H..McMahonسب  ها دفستدتر معین نمفده كه می ر مك ماهفن )

بطفر منا  برتی تن اا  تین مجا رتر مقرر نماید فتف رت تمر نمفد كه 

رفتنهء سیستان جفد فدفستدتر رت مسرر حاا  یفتهد جد هرۀاه آن 

كام ففری اادر نمایند كه می ر مك ماهفن رت ۀاتجته جفد كه به میربان تح

 «سیستان تز رته یفت ه هلی به رفد هلمند برفد. 

 ردكرزن با تعیین مك ماهفن غرض تثبیر یط سرحدی تیرتن با 

تفغانستان، تمیر حبی  هللا یان رت در برتبر یك هم  تن ام جده لرتر میدهد 

تیتی   زمی به تنگلیک مرت عه كرده تسر  فتمیرتز تینكه تیرتن بیاطر یك

)سپتمبر  1۳۲0رم ان  ۸نایفجنفد تسر. فی به  فت  نامه  ردكرزن در 

( نامه می نفجر فبار دیگر تاكید نمفد كه تز طر  تفغانیا مدتیله ف 1۹0۲

تیل  مرزی افرر نگرفته ف بار دیگر تز رفی نقجه تجریحار دتده جده 

تیرتنی ها به تحریك رفسیه دسر به تین تلدتمار  تسر. فی با تجاره به تینكه

 می زنند نفجر:

فتییرتینكه چفن تفغانستان با دفلر بریطانی هید مفتفقر دترند )…( 

تۀر مفلع برسد به معافنر یدتفندی سد رته یك یام لفی كه آن میربان 

می جناسد تمید تسر جده بتفتند. تز تینكه لجكر تیرتنی در ملك سیستان یفد 

آمده باجند  ای یف  نمی باجد ف تینكه آن میربان باهث هستند كه بر  جان

لرتر یفتهض تیرتنی ها به  یر مباحثار تین لدر تمر  زفی مك ماهفن 

كمیجن یفد رت در سیستان رفتنه نمایند دفستدتر هم مییفتهد یك تفسر تفغانی 

سر رت با تف مقرر بكند فنسبر به تسیییر هبفرض تفتمر اادر جد ف تف

 تفغانی هم آیند زتده فقیرمحمد یان می باجد(. 

كرزن در فت ، نامه می مبنی برتجكر به تمیر به تاری  تف   نفری 

نگاجر ف در آن بار دیگر تاكید نمفد كه )فیاله مكماهفن به دفلر  1۹0۳

های تیرتن ف تفغانستان ترسا  یفتهد جد. در افرتیكه یكی تز طرفین بر 

ند باید تهترتض یفد رت به سكرتری یعنی )دبیر آن تهترتض دتجته باج

مقاف ر( در تنگلستان ترسا  نمایند فباید فیاله دبیر یار ه لطعی باجد ف 
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پابندی آن به هردف فریق  زم باجد. دفلر تیرتن تلرتر ماكفر رت لبف  كرده 

 1تسر (.  

 1۲۷۳)1۸٥۷دفلر تنگلیک به مف   مادس ججم هیدنامو پاریک 

ت حام میدتنسر فبنابرتن یفد رت  لف تندتیر فدتی  معرکه لمری( یفد ر

جد فکلن  سرهنری ماماهفن رت با یک هده یایزتر فپپن اد ن ری سفتره 

فپیاده نظام با دفتزده ن ر کارجناک تنگلیسی که هریک در کاری متیاص 

 بفدند رفتنو سیستان کرد.

کرد ف  تز کفیته حرکر 1۹0۳ماماهفن با تین هده در تفتی   نفری 

در تفتسط ماه فبرفری همان سا  فترد سیستان ۀردید. مدر تفل  تف برتی 

تن ام کارهای که مامفر بفد درسر دفسا  فسه ماه طف  کجید. به لف  

یفدض چفن کار حامیر پایان یافر، با همرتهان یفد در پانزدهم ماه می 

 تز سیستان حرکر کرده به هندفستان مرت عر نمفد. 1۹0٥

تهزتم میسیفن » مینفیسد:  1۹0۳  چیرف  در سا  درتین با

ماماهفن به سیستان درسر به مفلع مناس  ف زم بفد که منافع ما رت در 

یک سرزمینی که آن ا رلبای ما تامیم دترند آن منافع رت تز بین ببرند ح ظ 

 ۲«کرده نگیدتری کنند.

موضوع شکایت ایران محض حرف بود،فقط منافع انگلیس ایجاب 

د مکماهون به حیث حکم به سیستان اعزام شود، چه طرفین بخواهند میکر

 چه نخواهند.

هرۀاه درتین فظی ه تیاه ما دتریم غ لر کنیم  » بازهم چیرف  میگفید: 

فمقام فحامیر یفد رت بین تیرتن فتفغانستان به ثبفر نرسانیم، در تیرتن 

تده تیم. هیفه فکاب  چنین تستنباط یفتهند کرد که ما تز یفد  ع  نجان د

برتین رته ت ارتی تیاه تییرتً تز کفیته تا سرحد جرلی تیرتن با هزترتن 

 ۳ «زحمر فتحم  میارو زیاد تحدتث کرده تیم تز بین یفتهد رفر.

با تف ه به ۀ ته های سرفتلنتین چیرف  به یفبی میتفتن دری کرد که 

بفد. فقط تهزتم میسیفن ماماهفن با آن همه همرتهان برتی چه مقافدی 

تین هده یایزتر فپاناد ن ری به تین بیانه که در مف فا تیتی  تیرتن 

                                                 
۱

 .20۱0سال  –بخش اول -افغانستان وایرانوحید مژده،روابط سیاسی  افغان جرمن آنالین،  - 
2

 ۱945، ص ۷میالدی، ج ۱9محمودمحمود، تاریخ روابط سیساسی ایران وانگلیس در قرن - 
3

 همانجامحمودمحمود،- 
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فتفغانستان حق حامیر تز تنگلیک ها تسر فترد سیستان جدند ف به مقافد 

 نای  آمدند.

 :۱905اپریل ۱0صادرۀ كوهك  قرار حکمیت مکماهون 

 مقدمه:

 نرت  سرفردریک ۀفلدسمید به حیث حام بین تیرتن  -۱فقرۀ

تفغانستان دهفر جد که مسای  سرحدی فآ  رت در هیلو سیستان بین ف

رت ع به هردف مسمله فیاله  1۸۷۲مملاتین تا یه نماید. مفاف  در 

تتیاا نمفده که تز طر  فزرتر تمفر یار و تنگلستان تامید فمفرد لبف  

 فتلع ۀردید. 1۸۷۳تیرتن فتفغانستان در 

یرمند تنیا یک جاخ بزرت به در هنگام تین فیاله دریای ه -2فقرۀ 

سیستان دتجر فآن هبارر بفد تز رفد سیستان که در دهانو آن به غرض 

تیناه آ  کافی در  رفدماکفر  ریان یابد بندی تز جایه های ۀز فدریر 

یا بند سیستان سایته جد. تز آن نقطه ببعد دریای هیرمند « بندکفهک»بنام 

رت رفد نادهلی می نامند که به  تنیا به یک نیر  اری میجفد که تین نیر

یک  1۸۹٦تستقامر سییسر  اری بفده به نیزتر فهامفن میرسد. در سا  

سیی  بزرت سب  جد که دریا برتی یفد یک م رتی تازه که تکنفن بنام 

 رفد پریان یاد میجفد تیتیار نماید.

فد رت چند باینسف، تز رهگار تیناه دریا مسیری 1۸۷۲تز  -3فقرۀ 

تا  .هاتی با ی آ  بین تفغانستان فتیرتن رخ دتده تسرییر دتده منازمرتبه تغ

ً تفسط مامفرین مسمف   تندتزه تیاه من معلفمار دترم تین منازهار تماما

سیستان فچیانسفر به افرر دفستانه فماالحر کارتنه؛ ح  ففا  جده. 

تین مامفرین که تحتیاو طرفین رت به آ  یف  میدتنستند منازهار آ  رت 

 بافرر ییلی یف  ف بطرز لناهر بیجی به طرفین ح  میاردند.

متاس انه درتین تفتیر ح  ففا  منازهار با ی آ   -4فقرۀ 

بافرر دفستانه ناممان ۀردیده فمعلفم نیسر که آیا هلر آن برهم یفردن 

رفتبط بین مملاتین تسر فیا تیناه دریا م رتی تالی یفد رت تغییر دتده  

فلید نمفده، یک سلسله منازهار کفچک فغیرمیم  رت ع فمجایر آبیاری ت

فتلع ۀردیده که رفتبط مملاتین رت تیره  1۹0۲ -1۹00به آ  بین سنفتر 

تز رهگار  ریان غیر نفرما  آ  در دریای  1۹0۲سایر.تا تیناه در سا  
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هیرمند رفتبط ماکفر به نقطو بحرتنی رسید. فتین ل یه منت  به آن جد که 

 ریتانیای کبیر حامیر به هم  آید.تز طر  کجفر ب

جرتیطی که تحر آن حافمر تفغانستان فتیرتن به تین  -5فقرۀ 

حامیر ففیاله مفتفقه نمفده تند تینسر که ح  ففا  بایستی مطابق به 

 فیالو سرفردریک ۀفلدسمید باجد.

بنابرآن بنده در حامیر یفیض به جرتیط فف  تلاکر محافر  -6فقرۀ 

 فمقید مانده تم.

ۀفلدسمید رت ع به مسملو آ  لرترای   فیالو سرفردریک -۷فقرۀ 

ً فیمید که به هیچگفنه کار فپرفده تی » بفد:  تین  مله رت باید اریحا

بدفطر  رفدیانه هیرمند که مقدتر آ  رت تز تندتزس تحتیاو طر  مقاب  

 «تقلی  دهد تلدتم نیفتهد جد.

ایحیر، مفلعی که سارتر یار و کجفر بریتانیا بحیث آیرین منبع 

با ۀفلد سمید  1۸۷۳مییفتسر فیالو ۀفلد سمید رت تم ا نماید در سنو 

رت ع به فقرس فف  تلاکر ماتکره نمفده ف به مفاف  یاطر نجان سایر که 

فقرس ماکفر نباید برنیرهای مف فده فیا تنیار لدیمه فمترفکه که بایستی 

دن نیری  دید مجرفط ترمیم فتایح جفد تطبیق ۀردد ف یا تیناه به کن

برتیناه کندن نیر های مفیرتلاکر مقدتر آ  طر  تحتیاو رت بدف کنار دریا 

 تقلی  نبیجد.

فیالو فف  به لدری فت   تسر که هی   رفرتی به ت سیر  -۸فقرس 

فتی اح مزید ندترد. مگر در یک ناته فآن تیناه تین فیاله مقرر میدترد 

 رفرتض تسر مستحق می  که تیرتن بگرفتن مقدتر آبی که طر 

باجد.برتی تیناه در آینده تز غلط فیمی ها  لفۀیری بعم  آید بایستی مقدتر 

 آ  طر   رفرر تیرتن بافرر فت   تعیین فتجییص ۀردد.

در تثر تدلیقار فمجاهدتر فپیمایجار دلیقانه که تز طر   -9فقرۀ 

 هیمر در سیستان بعم  آمد، حقابو ای  ثابر تسر:

بیجترتز زیادر آ  دچار مجایر تسر نه تز للر  سیستان الف/

آ .همه ساله یرتبی به زمین ففاف  که تز رهگار زیادر آ  فسیی  

 هاید میجفد، به مرتت  تز  رری که تز دری کم آبی میرسد زیاد تر تسر.

تنیا در بع ی مفتلع تستثنامی که سا  یجک آمده تسر مسمله کم ب/ 

ر، تما در چنین سالیا سیستان تفغانی هیناً آبی در سیستان ظیفر نمفده تس
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مانند سیستان تیرتنی به للر آ  مفت ه بفده تسر. برهیفه مسملو للر آ  

تنیا در مفلع زرتهر بیاری یعنی در سه ماه زمستان فتۀر درتین مفسم آ  

نباجد، فا  های زرتهر میسفزند فدرتین باره معلفم جده تسر که در سی 

ا سه مرتبه یجک سالی بدتن پیمانه بفده تسر که به فپن  سا  ۀاجته تنی

فاف  بیاری سیستان یساره رسیده تسر. بنابر آن حتمی تسر که تلیً مقدتر 

اه تیآ  رت که در فا  بیاری طر  تحتیاو تسر تحقیق بنماییم هرفیاله 

 درتین باره تتیاا ۀردید برتی تقسیم مفسم های سا  اد  میاند.

ایض ح م هادی آ  رفدیانه هیرمند در مفسم پک تز سن ض ف پیم -ج

زمستان به افرر فت   ثابر جده تسر که تنیا یک ثلث آبی که تکنفن به 

سیستان نزدیک بندکمالیان برسد به افرر ییلی یف  مقدتر ت  طر  

تحتیاو سیستان تیرتنی رت ک ایر میاند فتین مقدتر بقدری تسر که تۀر 

فسعه فتناجا  هم بیابد تحتیاو ماکفر رت زرتهر سیستان تیرتنی در آینده ت

رفع یفتهد نمفد فتین مقدتر که به سیستان تیرتنی به مار  برسد برتی 

تحتیاو سیستان تفغانی مقدتر ما ی بالی یفتهد ماند فتمام تحتیا ار مفیر 

 تلاکر رت رفع یفتهد نمفد. 

 : به تساک فف  بنده چنین حامیر مینمایم:۱0فقرهء 
 

 حکمیت

  -لفصل او

هیچگفنه کارف پرفده بدفطر  دریا که به مقدتر آ  طر  تحتیاو 

یای تز طرفین ادمه فترد کند، آغاز فهملی نجفد. تما طرفین حق دترند 

که در یای یفیض نیرهای مف فده رت نگیدتری فنیرهای میرفبه رت 

تایح ف نیرهای  دیده تز دریای هیرمند تحدتث نمایند مجرفط برتیناه 

 طر   رفرر برتی آبیاری در دفطر  دریا تقلی  نیابد.مقدتر آ  

 -فصل دوم

مقدتر آ  طر   رفرر ترت ی لاب  زرتهر تیرتن تز نزدیک  

بندکفهک یا پامین بند ماکفر معاد  تسر به ثلث ح م م مفهی آ  دریای 

 هیرمند که فترد سیستان میجفد.

  -فصل سوم
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ند که پیمایض میجفد بنابرتین تیرتن به یک ثلث تمام آ  دریای هیرم

در نقطه تیاه آ  برتی تفلین مرتبه تز دریای هیرمند ۀرفته میجفد تا 

ترت ی دفکنار دریای هیرمند تز بندکمالیان  فپامین بند کمالیان اریعو آن 

 آبیاری ۀردد.

 -فصل چهارم

هرپرفده آبیاری که تفغانستان بدتن تلدتم میاند بایسر  طفری باجد  

   رت برتی تست اده تیرتن دربند کفهک بالی بماند.که تلیً یک ثلث آ

  -فصل پنجم

برتی تیناه طرفین لناهر حاا  دترند که تین فیاله هملی فمرهی 

ت  رت میگردد فبرتی تناه بار دیگر  زم نی تد به حافمر بریتانیا ر فا 

جفد فماار  ترسا  هیمر میافص تحمی  ۀردد، یک ن رمامفر 

به در مسای  آبیاری باجد به افرر دتیمی به حیث برتانفی که دترتی ت ر

تتاجو در لفنسفلگری سیستان مقرر یفتهد جد فتین تتاجه تیتیار یفتهد 

دتجر که هرۀاه یای تز طرفین رت ع به تطبیق یای تز فقرتر تین فیاله 

مجافی باجند فیا تیناه کدتم منازا ۀ تگفی تازه بین طرفین رت ع به 

ربارس آن نظریو لاطع بدهد. در مفتلعی که  زم می مسای  آ  فتلع جفد، د

تفتد، تتاجو ماکفربه آفردن حقایق به تف ه حافمر مربفطه تلدتم یفتهد 

نمفد فنیز تین تتاجه در مفلعی که کدتم یطر میم  ریان آ  تز رهگار 

هفتم  طبیعی ف یا تز رهگار های دیگر به  ریان آ  میرسد، طر  

نقاان تطیا یفتهد دتد. برتی تیناه آتجه بتفتند مربفطه رت تز آن یطر یا 

آزتدتنه حرکر کرده دریای هیرمند فنیرهای مربفطه آنرت فدهنو نیرها رت 

فلتاً ففلتاً معاینه کند برتیض تز طر ، طرفین کدتم مانع حرکر تی اد نیفتهد 

 جد.

 -فصل ششم

میر تهتمام فتف ه به بند کفهک برتی منافع سیستان تیرتن ییلی ها ته

دترد. تماان دترد که همیق سایتن بیجتر دریا در مف ع بند حا ره فیا 

پامین تر تز آن متقا ی آن ۀردد که بند ماکفر ب االو کفتاهی با تر به 

طر   ریان دریا تنتقا  دتده جفد، هرۀاه  زم تفتد تفغانستان باید به تیرتن 

دهد که نیر کفتاهی رت ت ازه دهد که بند رت تنتقا  دهد فبرتی تیرتن ت ازه 

تز بین یای تفغانستان تا رفد سیستان برتی تنتقا  دتدن بند ح ر کنند. به 
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همین نی  تۀر  زم تفتد تفغانستان بند مف فده جاه ۀ  رت به آنطر  رفد 

پریان تندکی پامین تر تز  ریان آ  تنتقا  دهد، تیرتن باید به تفغانستان ت ازه 

یک نیرکفتاهی تز بین یای تیرتنی یا نیر نادهلی  دهد طفریاه لبیً دتده که

 ح رکند.

 -فصل هفتم 

میحظه یفتهد جد که تستحقا  به دریای هیرمند که تز نقطه 

نظرف عیر  غرتفیامی متعلق به تفغانستان تسر، لسمر های هلیای دریای 

ماکفر کامیً در یای تفغانستان فتلع می باجد، لرتر فیالو سرفردریک 

به تندتزس حدفدیاه در فف  اکر جد بطر  دتری تیرتن محدفد ۀفلدسمید 

فمقید سایته جده تسر. بنابرآن چنین نتی ه میگیریم که تیرتن هی  حق ندترد 

که حق آبو یفد رت که به لرتر فف  حاا  دتجته تسر بدفن مفتفقر 

 تفغانستان به کدتم دفلر دیگری بسپارد.

 -فصل هشتم

یک فقرس تیطاریه به طرفین به یاتمه  تین فیاله رت نمیتفتنم بدفن

برسانم.چه تز تاری  لدیم آن ظاهر ففت   تسر که دریای هیرمند فلتاً ففلتاً 

بستر یفد رت ناۀیانی لسمی تغییر میدهد که ترت ی تیاه لبیً تفسط آن 

آبیاری میجد  مزرفا فبایر میماند فتین حفتدث در آینده هم فتلع یفتهد جد 

های  دیدی که تز هیرمند  دت میگردد فنیرهای سابق که فبنابرین در نیر

فسیع سایته میجفد تحتیاط فدلر  زم تسر فتۀر چنین حادثه رخ دهد 

 یسارس آن بیردف طر  هاید یفتهد جد، پک لزفم تحتیاط پرفت   تسر.

س یرمیافص تهلیح رر لفی جفکر پادجاه تنگلستان فلیار 

انستان فمسای  آ  در سیستان.)تم اء هندفستان  فحام فی مابین تیرتن فتفغ

 1ماماهفن(

                                                 
۱
 اهون در باره سیستان درکتب ذیل نوشته شده  است:متن حکمیت مکم - 

-Seistan ,Revenue Report and Notes of the Perso-Afghan Arbitration 

Commission,3Vols,۱905 

-Seistan,Irigation Report of  the Perso-Afghan Arbitration 

Comission.2Vols,۱905 

با  راپورکمیسیون مصب رودهیرمند( چاپ کابل»زولی ما قرارداد حکمیت مکماهون را دراینجا ا

 .اقتباس کردیم  ۸۷ان، از احمدتوکلی، ص درنظرداشت رسالۀ روابط سیاسی ایران و فغانست
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درتین ا  زم تسر ۀ ته جفد  که نماینده تفغانستان درتین حامیر  

آیندزتده نارهللا  فمحمدیان فتلی لندهار فتز  ان  تیرتن  یمین نظام ف 

ً یای  برتدرزتده فدیگری برتدر  سردتر مقتدر حاکم یرتسان که تت الا

 1تن در حامیر ۀفلدسمید بفد، تعیین جده بفدند.معافم یان نماینده تیر

دفلر تیرتن با ف فد آناه یفد یفتهض حامیر تنگلیک رت بر 

سرمسملو سیستان نمفده بفد فنظر به پرنسی  های حقف  بین تلدف  تز آن 

سرکجی کرده نمیتفتنسر فلی بازهم جاایتض رت برتین  حامیر ماماهفن 

لعو فتحقیق در ف ع طبیعی  که تنیا در مف فا تقسیم آ  با مطا

ف غرتفیامی فحقفلی دریای هیرمند تا حدی حق رت به حقدتر فااح  آن 

فتۀاتر جده  بفد با  کرد.بقف  هملتفن) تهترتض تیرتن برحامیر ماماهفن 

 .۲تین بار در تثر جیطنر های مسیفمیلر درسیستان افرر ۀرفر(
 

ینفیسد که : به میندک میبر) محمدهلی( مؤل  کتا  مرزهای تیرتن م

مییدی،  1۹0٥ه ری لمری مطابق تف  فبرفری  1۳۲۳ایقعده  ۲٦تاری  

کیلفمتر  ۲۸۲هیمار سرحدی تز للو کفه ملک سیاه تا سیاه کفه به طف  

 تحر نظر ماماهفن تنگلیک به جرح زیر نا  ۀردید.

یط سرحدی تز بلندترین للو کفه ملک سیاه، که نقطو مجتری » 

فتلع تسر « 1»فتیرتن فبلفچستان به هیمر جماره  سرحدتر تفغانستان

« ٥1»جرفا فتز رفی دتمنو جمالی کفه مزبفر به یط مستقیم تا هیمر 

« ٥۳»ف« ٥۲»پک تز مقدتری سیر در فسط رفد مزبفر تز میان هیمر 

فتلع درساح  « ٥4»فترد م رتی نادهلی جده یط فسط رفد رت تا هیمر 

فتلع درساح  چ  « ٥٥»تز هیمر رتسر م رتی نامبرده طی کرده،

م رتی نادهلی جده یط فسط تا لفتک)دیفتلک؟( م رتی تییررت می پیماید 

ً به تپو طیمی « ٦4ف ٦۳»مرز با طی هیمار « ٦۲»تا هیمر مستقیما

« کغرکی»مستقیماً به تپو« ٦۷»فتز آن ا با طی هیمر « ٦٦»یعنی هیمر 

« ٦۹»هبفر تز هیمر یط مرزی  بسمر جما  غربی منحر  جده با 

ً به نقطه یی مفسفم به  فتلع در ترت ی نیزتر مستقیما

تمتدتد می یابد ف تز جلغمی مرز به یط مستقیم با « ۷0هیمر«)جلغمی»

                                                 
۱

 ۸0احمدتوکلی، همان اثر، ص - 
2

 ۱9۸2، ص ۷محمودمحمود، ج- 
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فهبفر تز دریاچه هامفن سابفری به سیاه ...«۷۳ -۷۲ف ۷1» طی هییم 

آیرین نقطو حامیر ماماهفن تسر یتم « ۹٥»کفه که مح  هیمر جماره 

جفد. نا ۀ ته نماند که تین هیمار تز ۀ  فسن  فچفنه فهم بع ی تز می

 «1آ ر سایته جده تسر.

 

 نامۀ مکماهون به رئیس کمیسیون ایران یمین نظام:

تز طر  س یرمیافص تهلیح رر تلدک پادجاه تنگلستان » 

فلیار هندفستان فحام فیمابین تیرتن فتفغانستان فمسای  ت  در سیستان به 

مطابق چیارم  1۹0٥رم دفلر هلیه تیرتن. مفریه دهم تپری  مامفر محت

 ه ری لمری. 1۳۲۳ا ر

بعد تلقا : تینک با کما  تفلیر فنیایر تحترتم لرتردتد یفد رت در با  

مسای  آ  سیستان برتی تقدیم به ح فر تنفر ترفع تهلیح رر تلدک 

 همایفن جاهنجاه تیرتن یدمر جری  هالی  مناً ترسا  می نمایم.

رتردتد ماکفر در رفی کاغا ترمه کجیده جده احو دفستدتر رت ل

دترد. چفن تین مسمله بیر دفطر  ییلی تهمیر دترد آرتی طرفین درتین 

با  با تیتی  تمام  میباجد لیات تحتما  ندترد که هی  لرتردتدی هر طفری 

ً پسندیده یفتهد بفد. دفستدتر سعی کرد که  هم باجد تز هردفطر  کلیتا

 ار تیرتن مح فظ باجد فنیز در آتیه فاف  مقدتر  زم آ  برتی تیرتن تحتیا

تعیین جفد. مطال  مندر ه لرتردتد اری  می باجد فتافر نمیانم که 

دیگر تزتین طر  تف ی  آن  زم باجد دفسر دتر تمید اادلانه دترم که 

تین لرتردتد رفع یطر منازهار فمغایرر در با  آ  فیمابین رهایای تیرتن 

فتفغانستان رت در سیستان یفتهد نمفد. تمیدفترم که به حافمر  لیلو آن 

لبف  یفتهد آمد. مفلع رت غنیمر دتنسته تحترتمار فایقه یفد رت نسبر به آن 

  نا  ت دید مینماید.

 ۲« تم اء ماماهفن»

 

 اتخاذ موقف جانبین در بارۀ حکمیت مکماهون:

                                                 
۱

 3۱، ص  ۱330مهندس محمدعلی مخبر، مرزهای ایران، ظبع  - 
2

 ۱9۸2، ص ۷،ج ۱9بط سیاسی انگلیس در قرن محمود محمود، تاریخ روا- 
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ه  ان  تفغانی سپرد ب 1۹0٥تپری   10ماماهفن فیالهء یفد رت در 

هنفتنی  1۹0٥می  ٦ف تمیر حبی  هللا یان در فت ، طی نامه مفرخ 

فیسرتی هند نفجر:   میع فقرتر ت فیز ف فیالو کرنی  ماماهفن رت لبف  

نق ی بمیحظه » نمفده تسر، ت  تیناه در فا  پن م لرتردتد ماکفر

ن فآن هبارر تسر تز ت ای  مزید رت ع به ۀردض کرد«. میرسد

میندک)متاکرس فا  پن م( که تا کدتم بند فک ا سافنر تف بادتم زمین فبه 

چه هنفتن یفتهد بفد فبا یره تف ی  تیناه به تفسرتنگلیسی ت ازه دتده 

جفد تا به بندکمالیان ۀجر فۀاتر نماید. فقرس پن م مفرد مفتفقر سرتو 

حبی  هللا یان  تمیر تلملر فتلع نگردید فنتفتنسر آنرت تم اء ف لبف  نماید.

  .1 می یفتسر مؤدبانه برتی رد تین پیجنیاد زمینه سازی نماید.

فیسرتی هند :» مفل  کتا  رفتبط سیاسی تفغانستان فتیرتن میگفید 

م اد فا  پن م حكمیر مك ماهفن رت  1۹0٥می  1۸در نامهء مفرخ 

تف ی  دتد ف نفجر كه یك تفسر تنگلیسی بافرر دتیمی درنارر آباد 

ن برتی فترسی تمفر مربفط به سرحد فآ  بین دف كجفر مستقر سیستا

یفتهد جد. فیسرتی كه میدتنسر تمیر در مفرد رد تین پیجنیاد زمینه سازی 

می کند، در نامه دیگری تز فتلعه نزتا بین رهایای تفغانی ف تیرتنی به هلر 

ا تین باز نمفدن تنیار  دید تز طر  تیرتنی ها نزدیك نادهلی یبر دتد كه ۀفی

ف همیجه )… نزتا به فساطر لفنسف  تنگلیسی ح  جد. فی نفجر كه 

یطر نزتا یفتهد بفد تا فلتیكه تظیار لبفلیر رسمی آن متعلق به فا  پن م 

 رسما  تهیم جفد.(

تمیر حبی  هللا یان در  فت  بازهم بر مفل  ۀاجته تارتر فرزید ف 

 فجر. یفیض به فیسرتی هند ن 1۹0٥تۀسر  11درنامه مفرخ 

سا   ۳٥)بعد تلقا ( در افرتیكه لرتردتد غیر رسمی ۀفلدسمد مدر 

بدفن منازهار طرفین لبف  جده بفد با آنكه مكماهفن بزحمار زیاد فیالهء 

مكم  رسمی كرده چه معنی دترد. یطر نزتا باید دراد سا  فتلع نجفد. 

دتجر تۀر میجفد به تحریك محرك یفتهد بفد فبرتی تین تحریك تدها یفتهد 

)بازهم( تۀر منازهار جفد ف رفرر ثالثی جفد به لرتر سررجته ۀاجته 

تطیا  دتده یفتهد جد كه میزم دفلر هند حا ر با ی كار ثالثی یفد جفد 

                                                 
۱

 ۱35۱کتاب سفید در مورد سوابق موضوع آب هیرمند،طبع کابل  -  
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تحتیاط دفستدتر به ت ازه ندتدن به تردد آزتدتنه برتی میزم  فقط تز نقطه 

دترم كه حركر تحتیاط تسر كه درباره لفم تفغانستان ف بی تیایبی جان 

 نامناسبی نسبر به آن نجفد.

حافمر هند بریتانفی می یفتسر باتحمی  ح فر یك تفسر تنگلیسی 

در مرز میان تیرتن فتفغانستان، همیجه فرار آن رت دتجته باجد تا تز 

حرکر ففعالیر های رفک در سیستان بایبر باجد، هرچند که تین حرکار 

تن ام دتده میتفتنسر، فلی رت تفسط لفنس  یفد مقیم سیستان نیز 

بیترمیدتنسر که کسی رت در مح  دتجته باجد که حر  فسینض رسماً مفرد 

تف ه فلبف  دف کجفر تفغانستان فتیرتن نیز باجد، تما تمیر باف فد حر  

جنفی فتطاهر تز تنگلیک، به تین یفتسر تنگلیک  فت  رد دتد ف در نامه 

 یفیض به كرزن نفجر:  1۹0٥نفتمبر  ۲1

تمام فقرتر مندر ه  لرتردتد مك ماهفن رت لبف  ف تم اء )…(  

نمفدم ت كه در فا  پن م نقای میحظه جده بفد نتفتنستم كه تم اء ف 

 لبف  نمایم . ت ای  آنرت به آن میربان نفجته بفدم.

در همین نامه، تمیر به كرزن تطیا میدهد كه سرحد دتر تیرتنی طی 

مفرد تقسیم آ  هیرمند میان تفغانستان فتیرتن رت نامه می فیاله مك ماهفن در 

رد كرده تسر. در آن نامه تمین نظام تیرتنی نفجته بفد )چفن دفلر تیرتن 

تزلبف  لرتردتد آ  كرنی  مك ماهفن تنكار نمفده تند، لرتردتد ماكفر م ری 

نمی باجد ف دفلر تیرتن به ف ع ما لب  آن )یعنی( لرتردتد ۀفلدسمد هم  می 

 .( نماید

به دفلر  1۹0٥دسمبر 1۳   1٦0فیسرتی هند طی نامه 

تفغانستان تطیا دتد كه: دفلر تنگلستان به جارددتفیر تنگلیک )مستر 

ۀرتنر د ( دستفر دتده تند كه تز دفلر تیرتن سفت  نماید كه تۀر تلدتم 

تمین نظام تیرتنی بمف   حكم آنیا نبفده تسر به تمین نظام یفد حكم 

  یفد رت پک بگیرد ف نیز بدفلر تیرتن تطیا دتده می بدهند كه مكتف

جفد كه چفن تیجان یفتهض حكمیر نمفده بفدند حا  نمی تفتنند بف ع 

مالب  مرت عر نمایند تما تۀر بعد تز مباحثه با جارددتفیر بریطانی هم 

ر ایر ندتجته باجند باید بریی  لرتر دتد ماكفر بحكفمر بریطانیه 

رت كه متعید جده تند كه فیاله دفلر مفاففه رت مرت عر نمایند زی

لبف  كنند بجرطیكه فیاله ماكفر برففق لرتردتد ۀفلدسمد بفده باجد. 
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تین مسأله هم بدفلر تیرتن تف ی  یفتهد جد در افرتیكه بریی  

لرتردتد ماكفر بدفلر برطانیه مرت عه نمایند، دفلر برطانی حا ر 

نمایند لب  تز تینكه فیاله یفد رت هستند باظیارتر جان كامیً تعمق 

تظیار بدترند تما دفلر برطانیه نمی تفتند بگاترد كه دفلر تیرتن كه 

یكی تز طرفین حكمیر بفده تسر بطر  دیگر، تین لاد رت هیم نماید 

 كه به لرتر دتد حكمیر هم  نیفتهد نمفد. 

تۀر  با یره جارددتفیر برطانیه به حكفمر تیرتن تطیا یفتهد دتد كه

دفلر تیرتن در هرض مدر مناس  تظیارتر یفد رت ننماید دفلر برطانیه 

لرتردتد رت لطعی تافر یفتهند نمفد فتلدتمار مفثرتنه در ت رتی آن بعم  

بعد تز تین  ریان دفلر تیرتن هدم لبف  یفد تز حكمیر مك  یفتهند آفرد.

دسمد نیسر( به ماهفن رت به تین دلی  كه )حكمیر ماكفر مفتفق به حكمیر ۀفل

 . 1دفلر برطانیه تطیا دتد. 

طی  1۳۲٦سرطان  ۳سالیا بعد فزترر یار ه دفلر تفغانستان در 

یادتجتی تزس ارر برطانیه دركاب   فیای نتی هء تین كارجد. س ارر برطانیه 

در  فت  تف ی  نمفد كه هر چند تیرتن حكمیر مك ماهفن رت لبف  نكرده 

برطانیه هیچگفنه تستینا  رسمی تقدیم ننمفده  تسر تما چفن به فزیر یار ه

لیات در حكمیر هی  تعدیلی فترد نگردیده فتلدتم مزید تزطر  دفلر برطانیه 

  ۲مفردی ندتجر فف عیر ل یه هم آنرت تی ا  ننمفد. 

به ۀ ته فحید مدده: تیرتن در تبتدتی تمر، تزطریق س ارر تنگلستان در 

 سه جرط ای  نمفده بفد: نفط به تیرتن پایرض حكمیر مك ماهفن رت م

ً باید محدفد به ح  مسمله تست اده تزآ   -1 حكمیر مك ماهفن ارفا

 هیرمند باجد.

 حكمیر فی باید مطابق م اد حكمیر ۀفلدسمد باجد.  -۲

چنانچه رتی حكمیر مك ماهفن با رتی ۀفلدسمید تنالض دتجته مفرد  -۳

تینا  به رتی فزیر یار هء مفتفقر دفلر تیرتن لرتر نگیرد، باید لاب  تس

 تنگلیک یا مقام دیگر تز آن دفلر باجد. 

                                                 
۱

 20۱0افغان جرمن آنالین،سال  –بخش اول -افغانستان وایرانوحید مژده،روابط سیاسی  -  
2

 ۱35۱کتاب سفید در مورد سوابق موضوع آب هیرمند،طبغ کابل  -  
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بعدتز تینكه تیرتن بعلر هدم لبف  حكمیر مك ماهفن مفرد تهترتض 

تنگلستان فتلع جد در مقاب  با تهترتض كتبی به س ارر تنگلستان در تیرتن یاطر 

 نجان سایر : 

مچنان ح ر تنیار با تف ه به تینكه تعمیر فتحدتث تنیار لدیمی ف ه -1

 دید م از دتنسته جده تسر فمبدتء فمنجاء تنیار لدیمی ف مترفك متعلق به 

تیرتن نیز در یاك تفغانستان فتلع تسر تزبین رفتن ترت ی لاب  كجر فزرتهر 

 تیرتن لاب  تردید نمی باجد. 

به مف   تین حكم دفثلث تز آ  هیرمند رفتنه تفغانستان جده ف یك ثلث 

تن تعلق یفتهد یافر كه هلر تینگفنه تامیم ۀیری برتی دفلر دیگر به تیر

 تیرتن مجیص نمی باجد. 

دفلر تیرتن همچنین به تین مسمله تهترتض نمفده بفد كه برتساک تین  -۲

رأی، تیرتن تز فتۀاتری لسمتی تز آ  متعلق به یفد به دفلر ثالث منع جده 

نكه سیم تیرتن برتی یفد تسر درحالیكه هنفتن كردن تین مطل  با تف ه به تی

تین كجفر ك ایر نمی نماید، چندتن منطقی بنظر نمی رسد م افاً آنكه تۀر چنین 

 جرطی  رفرر دتجته باجد باید ناظر به هر دف طر  باجد نه فقط تیرتن.

تهترتض فتستناد دیگر تیرتن تینكه، تعیین یك میندک دتیمی برتی  -۳

ف ه نمی باجد. بنظر دفلر تیرتن نظارر بر ت رتی تین حكمیر، منطقی ف م

 هرۀاه رأی حكمیر احی  فمنطقی اادرجده باجد، نیازی به تعیین یك میندک 

 برتی نظارر دتیمی آن تحساک نیفتهد جد.

ً در آن زمان تز ان  تیرتن  معلفم نیسر كه آیا تهترت ار فف  فتلعا

به  ان   مطرح ۀردیده بفد فیا نه، زیرت تنگلیک ها در آن زمان در مفرد آن

 تفغانی چیزی نگ تند فتۀر مطرح نیز جده جك  تستینا  یفتهی ندتجته تسر. 

در پیجنیاد ف تهترت ار  ان  تیرتن تنال ار آجكار به چجم می یفرد 

كه نجان میدهد مطرح سایتن تیتی  مرزی با تفغانستان در آن زمان بیجتر به 

  تفغانستان یبر می تحریكار یار ی رتبطه دتجته تسر. تنگلیک ها به  ان

دهند كه دفلر تیرتن بدفلر تنگلستان تظیار نمفده )هیفه بر تار  نمفدن 

فلی در جرتیط یفد، …( زمینی كه لب  چند تیام بی جك ملك تیرتنی بفده تسر 

ً باید محدفد به  تیرتن بدفلر تنگلستان می ۀفید كه )حكمیر مك ماهفن ارفا

جد(. تین یفد نجان میدهد كه تۀر تفغانیا ح  مسملهء تست اده تز آ  هیرمند با

فتلعاً یاك تیرتن رت به یاك یفد  میمه كرده بفدند، تیرتن حكمیر رت محدفد 



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        176 

به آ  هیرمند نمی سایر ف  مناً مف فا تار  نمفدن زمین بفسیله تفغانیا 

رت هم مطرح می نمفد. تما تینكه تیرتن چنین تدهامی رت بعنفتن تهترتض مطرح 

قط تز آ  سین می ۀفید نجان میدهد كه تین تدها تساسی ندتجته ف به نمی كند فف

همین هلر نیز نه تیرتن رفی آن پافجاری نمفده ف )تستینا  طل ( جد فنه 

تنگلستان دنبا  تین ما رت رت ۀرفر فدر نتی ه حكمیر مكماهفن رسمیر 

 1یافر. 

معلفم ۀردید تهترتض دفلر تیرتن به حامیر »محمفدمحمفد ۀفید: 

سرهنری ماماهفن ناجی تز دجمنی دفلتیای رفک فآلمان بفدکه هر دف 

دفلر هلیه منافع دفلر تنگلیک در تیرتن تلدتم کردند. در همان زمان تبتدت 

آلای میلر، کنسف  رفک در سیستان، همدتً مقااد فنظریار ماماهفن 

فهملیار هیمر تهزتمی رت بسیار بد معرفی کرد فبا یره تین تعبیرتر غلط 

فسایته های ماهرتنه تف در ستفنیای  رتید آلمان با تظیار همدردی نسبر 

به تیرتن تنتجار یافر. تلبته در تنگلستان متف ه نجدند که دفلر آلمان درتین 

حمیر فبدۀفمی ها نسبر به هیمر تهزتمی به سیستان چه سیمی دترد فدر 

با دفلر آلمان همان حا  تجیاص  اه  تبلیغ میاردند که دفلر تنگلیک باید 

دفستی کند. زم تسر ۀ ته جفد که اره تی حقیقر، در تمام مطالبی که در 

با  مسیفن ماماهفن در مطبفهار یار ی درو جده، ف فد ندترد. 

هرتندتزه  درفغگفمی فریاکاری آلای میلر،ماهرتنه باجد، بازهم تنتظار نمی 

ر رت ع به رفد یک ااح  منا  سیاسی تینقدر درفغ های هاری تز حقیق

میسیفن ماماهفن فتفل  آنیا در سیستان به نجر بسپارد.به هرحا ،تعلیمار 

آلای میلرتز فزیر میتار رفک در تیرتن هرچه که بفده،باید تاهان کرد که 

 ۲«آلای میلر مففق جد آن تعلیمار رت کامیً به مفلع ت رت ۀاترد.

 

 :در بارۀ اهمیت تاریخی وسیاسی سیستان  3خطابۀ مکماهون

                                                 
۱

 20۱0افغان جرمن آنالین،سال  –بخش اول -افغانستان وایرانبط سیاسی وحید مژده،روا  -  
2
 ۷، جلد۱9تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن محمود محمود،- 
3

سرهنري ماكماهون به مناسبت پایان كار حكمیتش )موضوع تقسیم آب هیرمند و تعیین خط سرحدي  - 

رد کایراد  ۱906افیایي لندن بتاریخ دهم و یازدهم ماه مي بین ابران و افغانستان دو خطابه در انجمن جغر

میالدي جلد هفتم (  ۱9كه قسمت هاي عمده آن در كتاب )تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن 

بی داده  وبخصوص جغرافیای طبیعی آن چون اطالعاتی که مکماهون در بارۀ سیستان شده است .افتباس 
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تیرتد نمفد  1۹0٦درتاری  دهم ماه می  در یطابه تی که ماماهفن

در یطابو لبلی، احرتی بلفچستان فرجته کفه های لیر،آتض » ۀ ر:

فجانیای یامفض لدیمی، دجر های ۀسترده فتپه های ماسه تی آن رت 

تفای  کردم. تمج  هم تیض یفتهم کرد، سیستان رت تفای  نمایم که 

بلفچستان فتلع جده تسر.نا ی تز سیستان در درجما  غربی احرتی 

تیرتن فنا  دیگر در تفغانستان فتلع جده فدر نیمه رته بین ترکستان 

 رفسی فیلی  فارک لرتر دترد.

 تاریخ سیستان:

سیستان یک مملار تارییی تسر فتاری  آن به زمانه های ییلی » 

تن در تاری  لدیمی کجیده میجفد. چفن فرار چندتنی در تیتیار نیسر نمیتف

ۀاجتو آن بحث کرد، طالبین میتفتنند بتاری  زردجتیان، یفنانیان، هر  ف 

 تیرتنیان مرت عه نمایند.

در میان محققین تییرکه هردف ه ف همین تن من بفدند ف تهمیر 

فرتفتن به تیالر سیستان دتده تند، یای سرهنری رتفلینسن فقید تسر فدیگری 

کتا  فزین فمعرف  یفد که در با   ردکرزن میباجد. جیص دفم در 

کجفر تیرتن نفجته تسر یک فا   ال  تف یی در با  تیالر سیستان 

دترد. سرهنری رتفلینسن هنگامی که رمیک تین تن من بفد یطابه تی در 

یعنی در سی   فسه سا  لب  تزتین  1۸۷۳با  سیستان در تاری  ماه  نفری 
تاری  ۀاجتو سیستان رت جرح  درتین ا لرتمر کرد. در آن مفلع تیجان 1

دتدند. در  من به کمک تیقیقار  غرتفیامی  نرت  سرفردریک ۀفلدسمید 

که تازه تز مامفریر یفد در سیستان مرت عر کرده ف نتی ه تحقیقار یفد 

،رتفلینسن محلیای میتل  ۲رت در یک نامه به تین تن من فرستاده بفد

رفردریک ۀفلدسمید جیرهای لدیم فتارییی سیستان رت که تفسط س

 فهمرتهان کج  جده بفد، به تطیا تن من رسانید.

                                                                                                                   
را با  آن خطابه تا هنوز هم در نوع خود کم نظیراند، من سعی میکنم ده ونهایت مهم وعلمی تحقیق ش

 دراینجا اقتباس وپیشکش خوانندگان نمایم.پیرامون آن نظریات ارائه شده 
۱

 در انجمن جغرافیائی لندن ایراد کرده است. ۱906مکماهون این سخنان را در تاریخ دهم ماه می سال  - 
2

 43قات گولدسمید درمجلۀ همایونی انجمن جغرافیائی لندن در جلد محمودمحمودگوید:گزارش تحقی- 

 به طبع رسیده است. ۸3تا ص 65از صفحه  ۱9۷3درسال 
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برتی کسانی که در تیالر سیستان دنبا  کج  بناهای تارییی ف 

تحقیقار هلمی هستند مقالو رتفلینسن رتهنمای بسیار م ید ف یک منبع 

 تطیهار سرجاری تسر فتز تاری  لدیم سیستان بدلر بحث کرده تسر.

تحقیقار در آن تیالر برتی ما ثابر جد که آنچه بعد تز رسیدۀی ف

رتفلینسن، کج  کرده ف رفی کاغا آفرده تماماً احی  تسر. تحقیقار ما با 

 تحقیقار رتفلینسن بسیار کم  نیاز به تاحی   دترد.

سیستان مسقط تلرأک  لیرمان معرف  پرجیا رستم دستان می 

 دیفها ف ه فغلبو تف برباجد.ۀ ته میجفد که رستم درتین ف یر زندۀی کرد

جما  فحتی  با   ن  های تف با ممالک دفر دسر در غر  ف تددها ها ف

تثبیر سلسلو  مملار چین ف پیرفزی های تفسانه تی فی منتیی به تجای  ف

هیامنجی ۀردیده تسر. سیستان همچنین، سرزمین کی یا کیقباد مؤسک 

اهان بزرۀی چفن میباجد، سلسله تیاه پادج 1سلسلو هیامنجی یا کیانی

دتریفض، کفرفض،فغیره هر ه نمفد که در زمان یفد، مقدرتر  یان رت 

لب  تز میید مسی  هازم  ۳۳0تغییر دتدند. تساندر کبیر که به سا  

در بازۀجر نیز لسمتی تز لجفن  هندفستان بفد، تز سیستان هبفر کرده ف

آن زمان فی تز رته سیستان مرت عر نمفدند. مؤریین تساندر تز تمدن 

آن   )معر تیالر سیستان بسیار تعری  کرده  فآنرت درنگیانا یا زرنگیانا

 ( نامیدند.Zarangiana یا زرن یانا ،Drangiana درتن یانا

( برتین سرزمین دسر Scythians,Sakaeبعدها سک ها یا سااها)

یافتند فتۀرچه تفل  آنیا در سیستان چندتن طف نی نبفد، فلی برتی همیجه 

یفد رت به تین سرزمین دتدند ف تا به تمرفز،درنگیانا بنام سیستان نامیده تسم 

میجفد که تحری ی تز ساستان یا سرزمین سااها می باجد. سااها در سا  

                                                 
1
ویشتاسپ، پدر داریوش اول هخامنسی  یک سان بودن نام ویشتاسپ)گشتاسپ(پادشاه حامی زرتشت، و - 

والبته ادلۀ زیادی هم دراین باب باعث شده که برخی دانسمندان، کیانیان وهخامنشیان را یکی پندارند 

(،در A.chrisensen عنوان شده است. نظریۀ فوق الذکرتوسط مستشرق فقید دانمارکی ،کریستن سن)

( مورد بحث ونقد قرارگرفته وبا دالیل متعدد مردود ۱336ترجمۀ دکتر ذبیح هللا صفا،طبع «)کیانیان»کتاب 

دانشمند معروف فرانسه،  مجزا از هخامنشیان میداند. شناخته شده است.کریستن سن کیانیان را سلسله ای

آئین های ایرانی با »زبان زندۀ دنیا آشنائی داشت،درکتاب خود ۸0( کسی که بهE.Benvenistبنونیست)

ثابت کرده که مذهب هخامنشیان،آئین زرتشتی نبوده، بلکه دین قدیم « توجه به متون شاهکارهای یونانی

انی مدتها بعد از کی گشتاسپ کیانی)هم عصر زرتشت( هم دوام داشته و آریائی بوده است. سلسلۀ کی

 باالخره با ظهور هخامنشی از بین رفته است.
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م( تهرت  ٦٥۷لمری)۳۷مییدی تز سیستان رتنده جدند فدر سا   ۲۷٥

 سیستان رت فت  کردند فمدر ها آن رت در تار  یفد نگیدتجتند. 

د لرن دهم مییدی، سیستان یک ف یر بسیار غنی، آباد فدترتی تا حدف

تمدن هالی بفد فثرفر فرتفتنی دتجر. تما همین ثرفر زیاد ف دترتمی 

فرتفتن، بیی  ان آن ۀردید، زیرت لبای  فطفتی  فحجی یای بعد تز 

دیگری  بر تین سرزمین ه فم آفرده فآن رت غارر نمفدند. محمفدغزنفی، 

یمفرلن  فدیگرتن تز  مله معرف  ترین یغماۀرتنی بفدند که چنگیز یان، ت

برسیستان دسر یافته ف بعد تز غارر ف فیرتنی آن ا، سانه رت در فقر ف 

 فیکر ب ا ۀاتجتند.

تیمفر در ن  تف  یفد با سیستانی ها، تز آنیا جاسر یفرد فیفد 

 نیز زیمی بردتجر که باهث لنگی فی ۀردید فبه  ا ر یعنی تیمفرلن 

معرف  ۀجر. تیمفر لن  با یفد هید نمفد که رفزی م ددتً برۀجته 

فسانه سیستان رت بمنظفر تنتقام کجی، لت  هام نماید. باید تاهان کرد که فی 

به هید یفد کامیً ففا نمفد ف بعد تز چندین سا  دفباره به سیستان مرت عر 

ر فتمام نمفد فتین ف یر رت به معنای فتلعی کلمه یرت  ف فیرتن سای

سانه رت تز دم تیغ ۀارتند. سانو جیر زرن  که آنزمان پایتیر سیستان بفد، 

مردتنه مقافمر کردند، فلی آیر مغلف  جدند. در یرتبه های زرن  که 

یفتنده میجفد ، تستیفتن های تنسان ها زیاد دیده میجفد  1حالیه بنام زتهدتن

تیمفر می باجد. فتین حاکی تز کجتار بی حسا  سانو سیستان به دسر 

 نایر بزرت یرتبی بندهای تارییی سیستان رت به تیمفر لن  یا نفتده تض 

جاهرخ ) جاهرخ فرزند تیمفر بفد نه نفتسه تض،سیستانی ( نسبر میدهند. 

آبیاری ترت ی سیستان تفسط تین سدها یا سرریزه ها )سربندها( که رفی 

نیا دیگر هرۀز هیرمند سایته جده بفدند،افرر میگرفر فبا یرتبی آ

 ۲سیستان نتفتنسر کمر رتسر کند ف به آبادی ف رفنق پیجین برسد.

ماماهفن چناناه دیده جد تز تاری  لدیم سیستان،تز کیانیان 

فهیامنجیان بعد تز رفتن تساندر به آن تیالر فسپک تز تسلط ساکیا برآن 

                                                 
۱
زرنج در محل خرابه های نادعلی در نیمروز قرار دارد، وخرابه زاهدان را زرنج پنداشتن اشتباه است، - 

 های زاهدان در دست چپ هلمند در باال دست کوهک موقعیت دارد.
2
این بخش از تاریخ سیستان،از کتاب جغرافیای تاریخی سیستان،یا سفربا سفرنامه ها،ترجمه وتدوین - 

 برگرفته شده است. 36۷ -364دکترحسن احمدی از صص
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ین تیالر فجیرهای درتن یانا فتۀریاس  ها فتمدن ف ثرفر سرجار آن سرزم

در لرن دهم مییدی فتستییی تیمفر لن  فیرتبی های بند معرف  رستم 

بدسر تیمفر یا فرزند تف جاهرخ تاکر میدهد تا میرسد به زمان تحمدجاه 

 تبدتلی فمیگفید:

ه ری  11٦0مییدی )  1۷4۷بعد تزلت  نادرجاه تفجار در سا  » 

ی بفد که تیالر لمری( سیستان بدسر تحمدجاه تفغان تفتاد. تین تفلین بار

سیستان بدسر تفغان ها تفتاد. تفغان ها یااد سا  برسیستان حافمر کردند 

 فلی تین حافمر تسماً بفد نه رسماً)؟( .

دفلر تیرتن تز رلابر فتیتی  دتیلی تفغانستان تست اده کرده به 

لجفن تیرتن  لسمتی  1۸٦٦تهما  ن فا یفد در سیستان تدتمه دتد  فدرسا  

ر رت تار  کرد. فم ددتً ن فا تیرتن در آن تیالر تز آن تیال

دتیرۀردید.نزتهی که درتین مفلع بین تیرتن ف تفغانستان بریاسر در نتی ه 

به حامیر دفلر تنگلیک کجیده  جد ف نرت  سرفردریک ۀفلدسمید بنام حام 

مییدی فترد سیستان جد فحدفد سرحدی طرفین رت معین  1۸۷۲در سا  

ً برتی همیجه نمفد. تین حامیر ط فریاه  ریان تمر نجان میدهد رسما

جنایته جد. یعنی تقسیم تیالر سیستان بین تیرتن فتفغانستان هملی ۀردید ف 

تزتین تاری  به بعد سیستان لدیم دیگر یگانه سیستان یاص تفغانستان یا تیرتن 

 جنایته نجد.

یفد سرفردریک ۀفلدسمید نتی ه هملیار فت ربیار حااله یفد رت 

در همین تن من جرح دتده تسر، دیگر لزفمی  1۸۷۲سیستان در سا   در

ندترد من آنیا رت درتین ا تارتر کنم. نتی ه رأی تف تین بفد که لسمتی تز 

سیستان رت به تیرتن فلسمتی رت به تفغانستان دتد فبه تین ترتی  تز بند 

ً بطر  جما  تا به نیزتر فدریاچه هامفن سرحد طرفی ن سیستان مستقیما

 م رتی رفدهیرمند تسر.

در آن تاری  م رتی تالی رفدهیرمند تز کنار آبادی نادهلی هبفر 

ً بیط مستقیم بطر  جما   اری بفد.بعدها یعنی در  میارد فتز آن ا تقریبا

ناۀیان م رتی رفد هفض جد فبطر  زمین های غر  متمای   1۸۹٦سا  

د پریان یا پریفن جده م رتی یفد رت هفض کرد. حا  م رتی تازه بنام رف

نامیده میجفد. تین تغییر م رت باهث تی اد تیتی  فتسبا  ۀ تگف فنزتا جد 

 ف تردید پیدتکردند آیا یط سرحدی م رتی لدیم تسر یا م رتی  دید؟
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به هیفه در سرتقسیم آ  که مفرد تحتیاو هردف طر  تسر تیتی  

رتن فتفغانستان جدید تر جد. باز به دفلر تنگلیک مرت عه جد که میان تی

حام فتلع جفد فتیتیفار رت رفع کند. درتین هنگام من مامفر جدم با یک 

هده ااح  منابان ای ن به سیستان برفم فبه مف فا تیتی  طرفین 

رسیدۀی کنم. یای در با  حدفد سرحدی که مفرد تردید فتلع جده بفد؛ 

 دیگری تقسیم آ  هیرمند.

د  معاً یایزتر فپاناد ن ر بفدند. هیمر تهزتمی  که همرتهان من بفدن

دفتزده ن رااح  منا  تنگلیسی ،یک هده زیاد ته  فن فمتیااین 

تنگلیسی ف زیردستان بفمی آنیا)هندفستانی ها( فتفرتد کجفری فیک هده 

دفاد ن ری پیاده نظام فپن اه ن رسفتره نظام. لفتزم تز هرلبی  بطفر 

یفدی فبیگانه باجد فف ع فمقام  فرتفتن همرته بفد که لاب  نمایض درتنظار

ما رت در مقاب  معاندین یا مفتنعی که در پیض ممان تسر تی اد جفد ح ظ 

 نمایند.

مایفد رت برتی هرپیض آمدی م یز کرده بفدیم. برتی سرما فۀرما ، 

برتی هنگام سی  یا طغیان آ  رفدیانه فیا هبفر تز دجر های بی آ  

ی یفد رت آماده ف مییا سایته بفدیم ف فهل . حسن کار تین بفد که ما طفر

به تندتزه یی فسای  دتجتیم که میتفتنستیم در مقاب  هرنفا کارهای سیر 

 1 فمجا  در هرحا  ف ف عیتی مقافمر کنیم.

تز جیر کفیته حرکر کردیم، در تمتدتد  1۹0۳در تفتی   نفری 

نقطو احرت برتی رسیدن برفدیانه هیرمند چندی رته پیمفدیم. هده یی در 

لندی  محمدفت  فهده یی در مح  یفت ه هلی برفدهیرمند رسیدند. هدس میم 

ما لب  تز رسیدن به کنار رفدهیرمند دچار سفز بر  فسرمای هفلنای 

جدند. تین تفلین سفز بر  بفد که درتین س ر مقدر جده بفد مارر ۀرفتار 

یم که تز آن بجفیم. تین سفز بر  سیر ما رت هات  دتد. سه ن رتل ار دتد

سرما هیی ۀجتند ف هدس زیادی تز جترها تل  جدند ، با یره تز کنار 

م رتی رفدهیرمند حرکر کرده ف در تفتسط فبرفری به سیستان رسیدیم. 

تا تفتیر ماه  فن  1۹0۳فپک تز دفسا  فجض ماه یعنی تز تفتی   نفری 

ن مرت عر نمفدیم. درتین مدر ما فرار کافی دتجتیم دربا  تی 1۹0٥

                                                 
۱

 (۱953، ص ۷میالدی، ج ۱9اسی ایران وانگلیس در قرن سی از خطابۀ اول مکماهون،) تاریخ روابط- 
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تیالر تحقیقار دلیق بعم  آفریم. حا  تمج  نتی ه بع ی تز میحظار یفد 

 رت درتین  ا بیان میانم.

 

 وضع طبیعی سیستان:

تف  تف ه جما رت به نقجو سیستان  ل  میانم. در تف  فرفد به تین تیالر 

متف ه جدیم نقجه های مف فدس سیستان دلیق فکام  نیسر بلاه ۀمرته کننده 

ای زیاد در نقجه نمفدتر نیسر فتسمی تز آنیا برده نجده تسر تسر. لسمر ه

، 1فنقاط دیگری تسر که هرۀز پای ترفپممی به آن ا نرسیده تسر. آلای تیر

ااح  منا  نقجه بردتری که  زف هیمر تهزتمی بفد با همدستان یفد 

ترت ی سیستان فزمین های تطرت  رت کامیً نقجه بردتری کردند فمح  

می   (۳۸000)در نقجه معین نمفدند. لری  سی فهجر هزتر  های یالی رت

مربع مساحی جد. تلبته مجایر فیطرتتی که در تن ام تین هم  رفی دتده 

 بعدتً جرح یفتهم دتد.

(می  ۷00٦فسعر ترت ی تیالر سیستان تمرفزه ه ر هزتر فجض )

 41٥۹می  مربع در لسمر تیرتن تسر ف ۲۸4۷مربع تسر. تز تین مقدتر

 .۲مربع در لسمر تفغانستان تسرمی  

حاالییزی بی مانند زمین سیستان ففرتفتنی آ  رفدهیرمند تین تیالر 

رت غنی ترین ممالک تز حیث محاف ر زرتهتی لرتر دتده تسر.  معیر 

 ( ن رتسر. ۲0٥000آن تمرفز م مفهاً دفاد فپن  هزتر)

  آن با لبنام  لد چیارم  درتین تیالر با ف فد سانو تنب  ف رتحر ط

فسای  ییلی تبتدتمی مقدتر زیاد محاف  که بیض تزمار  یفد جان تسر 

به هم  می آفرند. در افرتیاه ییلی بیض تزتین میتفتن محاف  بردتجر. 

تحر سرپرستی یک حافمر حسابی تیالر سیستان با میتار سعی فکفجض 

مار ثانی یفتهد ۀجر، چفناه یک زمانی بسیار آباد فمعمفر بفده جای 

یسر باردیگر به همان تندتزه آباد فمعمفر یفتهد ۀجر. تۀر تمج  تز ن

                                                 
۱

 ام سرحدات بلوچستان[ اینست عنوان آن :کتابی نوشت بن ۱909تیت در سال - 

Frontiers of  Buluchistan,by,J.P. Tate.London ۱909 
2
 میل مربع قلمداد کرده است. 3۱59را  میل مربع وسهم افغانستان 3۸4۷هملتون سهم ایران را - 
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ترت ی یجک فیالی فبایر احبر میانم فلی تمنا دترم نفتحی آباد 

 1 فحاالییز آن رت که مسافن تسر فرتمفض نانید.

به تستثنای دجر های مرت ع فتپه های مستفر تز سن  ف ری  »

لر سیستان یک سرزمین فپرتگاه های تطرت  فکنار های هامفن، تیا

مسط ، فسیع، پرهرض فطف  میباجد که تا چجم کار میاند اا  ف همفتر 

تسر. همه  ا،  ز لسمر های مسافن تمرفزی،بیابان تسر ف در آن بیابان 

ها نه ۀیاهی ف فد دترد فنه  اندتری. در نفتحی مسافنی ف زمین های 

 زرتهتی، نیرهای بزرت ف کفچک، زیاد دیده میجفند.

تین تیالر، دریر ب ز در کنار نیرها ف در ناحیه تی بنام میان در

کنگی که بین دف جعبه میم رفد هیرمند فتلع جده ، ف فد ندترد. در 

میانانگی، بفته های ۀز زمین رت پفجانده ف به سیتی می تفتن تز میان بفته 

ها هبفر کرد. یفی های فحجی فجغا  در میان بفته های ماکفر فرتفتن 

 تسر.

ما پرتگاه هایی که به آنیا تجاره جد، رتسر فهمفدی هستند ف ترت اا ت

آنیا تز سی تا چند اد ففر می رسد. تین پرتگاه ها فلتی که تز نزدیک 

مجاهده میجفند، منظرس فف  تلعاده ه یبی دترند. در  اهای دیگر سیستان 

چیزی ف فد ندترد که مانع یک نفتیر بفدن تفق اا  فمسط  باجد. مگر 

رتبه های لدیم، که در بع ی نقاط نمایان هستند. در همه  ا تزتین یرتبه ی

 ها دیده میجفد، مگر در دجر های مرت ع که ریگزتر فسنگیخ هستند.

در هی  مملاتی تین همه یرتبه ف فیرتنه دیده نمیجفد، فتا چجم کار 

ه، میاند تین یرتبه ها نمایان هستند. تغل  تین یرتبه ها تز یجر سایته جد

فقط در چند مفرد معدفد، آ ر باار رفته تسر) مث  منارس نادهلی ف می  

لاسم آباد(. در بع ی  اها دیده میجفد که  یو زیرین یک بنا آ ری بفده 

فلی بالی آن تماماً تز یجر سایته جده ف با  آمده تسر.  ای تاس  تسر که 

های ییلی لدیمی به فتسطو نبفدن سن  در سیستان، تین تیالر تز دتجتن بنا

محرفم مانده، زیرت فقط همارر های سنگی به مدر های طف نی لاب  دفتم 

 هستند.

                                                 
۱

 (۱953، ص ۷میالدی، ج ۱9اسی ایران وانگلیس در قرن سی از خطابۀ اول مکماهون،) تاریخ روابط- 
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با تین ف فد،یعنی هلی تلرغم نبفدن سن  فبناهای سنگی در سیستان، 

تسبا  تع   تسر که چگفنه تین بنا های یجتی لرنیا دفتم کرده فبالی 

ییلی  ییم ۀرفته تند فیای مانده تند. تلبته باید تف ه کرد که دیفترها رت 

 سیستان برتی یجر زنی، بسیار مناس  فبا دفتم تسر.

هام  دیگر،آن تسر که بارتن درسیستان بی تندتزه کم می بارد،به 

 طفری که میتفتن ۀ ر بارتن درتین تیالر ف فد ندترد. مقدتر بارض سیستان 

 «1تن  می باجد. ۳یا  ۲در هرض سا  

بارر تز چندتطالی تسر که تزیجر جا  دهار سیستان تمرفزی ه

در زمین های برآمده سایته جده تند. درناحیه میان کنگی فسیستان تفغانی 

دهار هبارر تز چند یانو بیم نزدیک تسر که یانه های آنیا تز ترکه های 

ۀز ف گن سایته جده تسر ف رفی آنیا رت ۀ  کرده تند.کرسی سیستان جیر 

نند یک دهی تسر که تطرت  آن رت دیفتر نارر آباد تسر. تین جیر فقط ما

 کجیده تند فلفنسف  های رفسی فتنگلیسی درتین مح  تلامر دترند.

در نفتحی جما  فجما  غربی سیستان چناناه در نقجه برن  آبی 

نمفده جده دریاچه هامفن فتلع تسر. هیفه بر رفد هیرمند رفدهای دیگری 

به ساح  هامفن نزدیک میجفد نیز به آن دریاچه می ریزد. همیناه تنسان 

منظره بالی هفض میگردد. تفق یانفتیر دجر های سفزتن به در یاچه 

فنیزتر تبدی  میگردد. نیزتر های تنبفه تغل   اهای ساحلی هامفن رت 

پفجانیده تسر. تین نیزتر چندین می  هرض دترد. ترت اا نی ها تز ده ففر 

تزمیان آنیا ناممان باجد زیاد ترتسر. طفری به نظرمیرسد که هبفر تز 

فلی در میان آنیا رته های باریک تسر که فقط سانو آن ا ها میتفتنند تز 

 میان آنیا هبفر کنند.

سانو سفتح  هامفن بنام ایاد  معرف  هستند ف درهمین نفتحی 

زندۀی میانند. زندۀانی آنیا هم تز اید ماهی فپرندۀان آبی تأمین میجفد. 

بجا  سیگارتز نی سایته تند ف بفسیلو آنیا  تینیا لابق های میافای

میتفتنند تز ۀار های باریک میان نیزتر رفر فآمد کنند. تین تجیاص در 

تمام مدر سا  در تطرت  ساح  زندۀی میانند. یانه های دترند سایته تز 

نی فبا کم ف زیاد جدن آ  دریاچه یانه های آنیا نیز پک ف پیض میرفد. تین 

ه یفد دترند ف با یارو نیز رفر ف آمد ندترند. تز ها زبان میافای ب
                                                 

۱
 3۷0از خطابۀ  اول مکماهون ،ترجمۀ کتر حسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان،ص - 
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تجیاص غری  ۀریزتن هستند. همین که فیمیدند تحایلدتر مالیه در آن حف  

فحفض پیدت جده ففری تثاثیه فیانه یفد رت  مع کرده درمیان نیزتر پنیان 

 میجفند.

 تمام دجر های سیستان ، چه آنیایی که در بلندی فتلع جده تز سن  

  پفجیده تسر فچه آنیایی که پسر فهمفتر تسر تمام آنیا تز ۀ  فجن فری

 ف ی ته نجین جده تسر.

تز ه ای  آناه در فسط دریاچو هامفن یک برآمدۀی من رد سنگی به 

ففر فتلع جده تسر فبنام کفه یفت ه معرف  تسر. در بارس  4۹٦ترت اا 

 تین کفه تفسانه های ه یبی  ۀ ته میجفد.

آن یرتبه های هظیم کاخ های مترفکه فتلع تسر.  در سرتجیبی  نفبی

تیناه تینیا در چه تاری  سایته جده تند فچه کسانی بانی آنیا بفده کسی 

تطیا ندترد. ۀ ته میجفد حامرتن سیستان لری  ه ر سا  در همین  ا در 

مقاب  لجفن نادرجاه مقافمر کرده تسر.  در تحقیقار محلی معلفم جد که در 

لله تی تز سن  مرمرسیاه ۀدتیته جده که تز کفه آتض فجان رأک تین کفه 

تسر لرتر دترد.  یامر تن دفاد ففر تسر. در زیر تین سن  ۀ  ف ی 

ته نجین جده تسر. طبقو تف  برن  آ ر لرمز تسر ف زیر آن برن  زرد 

 تسر. طفری پیته ف سفیته جده تسر که حالر بلفر رت پیدت کرده تسر. 

نتینگتفن ، تین کفه دترتی هستو آتض فجانی تسر. به هقیده آلای ها»

تز معدن سنگی که در للو کفه ف فد دترد، چنین برمی آید که در زمانیای 

بسیار دفر، مردم سیستان در طل  تستیرتو سن  تز آن ا می رفته تند. 

 نک سن  معدن للو کفه یفت ه بسیار سیر تسر فحتی تمرفز نیز بریدن 

جا  می باجد.مقبره های زیادی در با ی کفه ف فد ف بردتجتن آن بسیار م

دترند که تز سن  سایته جده فدترتی یک ح ره برتی لرترۀرفتن  سد ف 

رفزنه تی در تنتیا یا طرفین آن می باجند. تمام لبفر یالی بفده فتین 

مف فا معمای ه یبی برتی سیاحان ف بازدید کنندۀان محسف  میجفد. به 

گاه مؤلر بفده تند که ت ساد رت تا زمان معینی در نظرمن، تین لبفر،آرتم

آن ا لرتر میدتدند تا رفزی بتفتنند دفباره ت ساد رت به آرتمگاه دتممی مانند 

  1 مجید یا تماکن مجابه تنتقا  دهند.

 نوعیت خاك :
                                                 

۱
 3۷3دکتر حسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان،صخطابۀ مکماهون ،ترجمۀ - 
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چفن تمام منطقه دلتا در طي لرنیا تز ری  ف ۀلي كه با آ  رفدیانه 

مي آید تجكی  یافته تسر، لات  یامر طبقه ۀ   هیرمند ف معافنین آن بدتن ا

معلفم نیسر. یاك منطقه دلتا حاا  ییز تسر ف مقدتر زیاد سفدیم )نمك 

للیا( ف دیگر مفتد میافص مناطق احرتیي دترد، مگر در نتی ه برهنگي 

)للر نباتار( مفتد ه في در یاك تین منطقه بسیار كم تسر در بع ي 

لظر زیاد نمك )جفره ( دیده مي جفد ف در لسمر هاي دلتا ت مع ف یا غ

 نتی ه یك تندتزه زیاد زمین كه سابقاً مزرفهي بفد، تمرفز مترك جده تند.

یاك منطقه دلتا چفن بسیار میده تسر مانع ن فا آ  ۀردیده ف در 

ً یف  نگاه مي كند ۀرچه تین یاایر زمین برتي  نتی ه رطفبر رت نسبتا

در مسای  بدر رفر ف زهاجی مجایتی زرتهر بی فایده مند تسر، مگر 

هم دترد ف با لنتی ه زمین رت جفره زتر میسازد. در بع ی حاص مردم 

جفره رت تز رفی زمین ترتجیده در بین کرد ها تفده می کنند ف هر ۀاه 

مقدتر جفره آنقدر زیاد جفد که ترتجیدن فایده نبیجد زمین رت تری می کنند، 

فیامر منطقه دلتا تفزفده نابفدی بفته های  چیزیاه هم تکنفن بر مجایر ف

ۀز تسر که یگانه اییره محرفلار منطقه محسف  می جفد ف هلر آن هم 

تین تسر که چفن در هفض بفته های ۀز لطع جده دیگر نیا  جانی 

افرر نمیگیرد بنابرآن بمرفر زمان ترت ی کامیً هاری تز نباتار ف بفته 

 های ۀز ۀردیده تسر. 
 

 تان:آبهای سیس

 می   ۷00٦سیستان رت مي تفتن به طجتي تجبیه كرد كه بزرۀي آن 

هزتر می  مربع زمین یالي مي ۀردد بدفن  1۲٥مربع تسر ف در آن آبیاي 

 1 تینكه لطره یي تز آن بیارو بریزد.

رفدهمدس سیستان، هیرمند تسر که بیض بزرۀی تز زمین های 

یای های کاب  فکفه های تفغانستان رت زهاجی میاند. رفدهیرمند تز نزد

 می  تسر.  ٦00هزتره  ار سرچجمه میگیرد، فطف  مسیر آن 

ففر  ۲000رفدیانه هیرمند در تفلار هادي در هر ثانیه دف هزتر

مترماع  درثانیه( به سیستان مي دهد ف در مفتلع سیی  تین ٥٥مكع  )

تا  1400( هزتر ففر مكع )۷0تا  ٥0مقدتر تز پن اه تا ه تاد)

                                                 
۱

 (۱953، ص ۷میالدی، ج ۱9اسی ایران وانگلیس در قرن سی از خطابۀ اول مکماهون،) تاریخ روابط- 
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رماع  درثانیه( مي رسد.فلي در هنگام سیی  هاي فف  تلعاده مت۲000

( هزتر ۷00تا ٦00تین میزتن تز ججاد تا ه تاد) 1۸۸٥مانند سیی  سا  

مترماع  درثانیه( میرسد. تزتین ا ۲0000-1۷000فغفر مكع  درثانیه )

پیدتسر كه هیرمند چه رفدیانه بزرۀي تسر .در  نف  لارس آسیا بین د له 

 هیرمند، بزرۀترین رفیانه بجمار میرفد.  فسند،رفد

می   ۲تا  1هیرمند تا بندر کمالیان در م رتی تن  فهمیق به هرض 

که برتی یفد در فسط دجر فسیعی تز یای رسی بریده، اری تسر. جا  

تین م رت، تمام فیده ۀی ها فیافایار یک مسی  فرسایجی رت دتر می 

ت اا دترد ف در هردف طر  به ففر تر۲00باجد. دیفترهای رسی تن حدفد 

افرر پرتگاه ف دیفتره هستند. تین ایره ها ف پرتگاه ها در بندرکما  

یان تز رفد هیرمند در یر جمالی ف نفبی دفر جده ففااله میگیرند. در 

 بندرکمالیان، هیرمند فترد دلتای یفد میجفد.

رفدهیرمند درحا  حا ربه سه جایه تقسیم میگردد. تفلی رفد 

ن  نامیده میجفد که در فتلع یک کانا  بزرت آبیاری تسر فدر مح  سیستا

بند سیستان تز هیرمند  دت میجفد. آبیاری سیستان بیض تیرتن به میزتن 

زیادی به رفد سیستان بستگی دترد. برتی تنحرت  آ  هیرمند به رفد 

سیستان، در مفسفم پامیز با چف  فجایه های  گن،سدی رفی هیرمند می 

تین هنگامی تسر که آ  هیرمند به کمترین حد یفد میرسد. در بندند ف 

تفتسط زمستان، تین سد رت آ  می برد ف زم تسر در سا  بعد دفباره 

 1۷00ففر ف طف  آن  100تا  ۷0تحدتث ۀردد. هرض سد سیستان حدفد 

تا  1٥ففر ف در فسط رفدیانه  ٥ففر میباجد. ترت اا تین سد در طرفین آن 

 ففر تسر.  ۲0

دفمین جایه رفدیانه یفد هیرمند می باجد که تمرفز بنام رفدپریان 

نامیده میجفد. فبا یره جایو سفم، نیر کفچاتری تسر به نام رفد نادهلی 

ً م رتی تالی رفدهیرمند بفده تسر. آبیای ت افی هرسه جایو  که سابقا

فف  تلاکر به در یاچو هامفن که درجما  فغر  سیستان فتلع تسر می 

. رفدهای یاض، فرته فهارفر نیز به تین دریاچه تیلیه میجفند. در ریزد

می   100مفلع سییبی یک در یاچه بزرت تجای  میجفد که طف  آن 

می  تسر. هرچند سا  یک بار، فلتی که آ  هامفن زیاد  1٥فهرض آن 

تسر، مازتد آ  تز م رتیی به نام رفد جی )یا جیله( سر ریز کرده ف به 
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نف  جر  می ریزد که ۀفدتلی پرهرض ف طف  میباجد. ۀفدزره در  

 1در سیستان بفدیم که تین تت ا  رخ دتد. 1۹0۳درسا  

ۀ  ف  ي كه  رفد هیرمند با سایر رفدیانه ها تز لبی  یاجرفد، فرته 

رفد، هارفر رفد به سیستان نق  مي دهد، فف  تلعاده زیاد مي باجد ف تین 

مین مي ۀردد. لرتر پیمایض هیمر فني تمر مف   حاالییزي فف  تلعاده ز

حاه آ  هیرمند  ي  1۲۷یك حاه تز  1۹0٥ -1۹0۳ما در سا  هاي 

بفد ف كمتر رفد  یان باجد كه تز تین میزتن ت افز كند. تین ۀ  ف  ي در 

هنگام سیی  هاي بیاري ، در نیرها ته نجین مي جفد ف به مرفر آنیا رت 

فته بزمین هاي تطرت   اري مي ۀردد. پر كرده آ  تز كناره هاي آن سر ر

به تین ترتی  در مفتلع سییبی م رتها تغییر میانند فم اری  دید تحدتث 

م تت ا  تفتاد فآ  تز م رتی که 1۸۹٦میجفند. مجابه چنین فتلعه تی درسا  

تز کنارنادهلی هبفر میارد، به م رتی  دیدی تفتاد. تین م رتی  دید به نام 

ر. نمفنو تین تغییر م رت درتغل  نقاط سیستان دیده رفدپریان معرف  تس

میجفد ف آ  به دلی  پدیدس طبیعی رسفبگاتری، م اری فبسترهای لدیمی رت 

 ۲ تری ف به بستر های  دید می تفتد.
 

 های قدیمی:3دلتا

همانطفریاه در نقجه سیستان  نجان دتده جده، م رتی فعلی هیرمند با 

ی  میدهد فتمام ترت ی کجافرزی فنفتحی جایه های آن ، یک دلتا رت تجا

مسافنی سیستان فعلی درتین دلتا لرتر دترند. تما تف اا در ۀاجته همفتره 

ً ناحیه  به افرر ف ع فعلی نبفده تسر. زیرت در منطقه تی که تاطیحا

رتمرفد نامیده میجفد،تعدتد کثیری یرتبه های باستانی فآثار کانا   -ترتکفن

ف فد دترند. در آن ا آثار م رتی لدیمی رفدیانه ها ف ترت ی کجافرزی 

 -هیرمند نیز دیده میجفد ف معلفم تسر که رفدیانه زمانی دلتای ترتکف

رتمرفد رت تجای  میدتده، همانگفنه که تمرفزه، دلتای فعلی رت تی اد نمفده 

تسر. در آن زمان مازتد آ  های هیرمند نیز که  به  دلتای ترتکف  اری 

                                                 
۱
 3۷5-3۷4دکتراحمدی،جغرافیای تاریخی سیستان،صصکماهون، ترجمۀ از خطابۀ اول م - 
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دلتا، حرف چهارم یادال الفباي یوناني است و دهانه اغلب رودخانه هاي بزرگ را دلتا مي نمامند مانند  - 

 لتاي هیرمند كه غالبا به دو سه شعبه تقسیم مي شود و از بند كمال خان آغاز مي گردد.دلتاي نیل و د
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زره می رییته تسر، همانگفنه که تمرفز به هامفن سیستان می بفده،به ۀفد 

 ریزد.

حا  دجر بی آ  فهل ی رت که در طر  جرلی رفد هیرمند فتلع جده 

در نظر می ۀیریم. لب  تز فرفد ما به تیالر سیستان، تین دجر در نقجه ها 

رسم نجده بفد، ما تفلین کسانی بفدیم که به تحقیق درتین مح  پردتیتیم. 

احان لبلی تجاره به یرتبه های لدیم تین ناحیه کرده تند، فلی هیچاک به سی

آن ا لدم نگاتجته فتز یرتبه ها دیدن  نارده بفد. ما نه تنیا  در آن دجر 

فسیع یرتبه های بی جمار دیدیم بلاه آثار جیرها فنیرهای بزرۀی در آن ا 

تانی فمجیاار مجاهده کردیم. در حقیقر ۀستردۀی تین یرتبه ها فآثار باس

تجیاء لدیمی یافر جده فهمچنین یرتبه های جیرها فتنیار فنظم فترتی  

حاکم برآنیا، برما مسلم نمفد که تین منطقه نه تنیا زمانی دلتای رفد هیرمند 

بفده، بلاه تا آن ا که یرتبه ها ۀفتهی میدهند،تین دلتا در زمان یفد فف  

 تلعاده آباد ف معمفر بفده تسر. 

جک مفسفم به سنارفد  نیز معر  بستر رفدیانه هیرمند م رتی ی

در زمانیای باستانی تسر. فلتی آ  هیرمند در بستر سنارفد  اری 

بفد،بیض های  نفبی هامفن تمرفزی به هنفتن هامفن آن دفرتن ف بیض 

 نفبی دلتای مزرفا فمسافن فعلی همرته با دلتای رتمرفد به هنفتن دلتای 

هی  نفا آثار باستانی در کناره های سنارفد یافر آن دفرتن هم  میارد. 

نجده ف تین مف فا نجان میدهد که سنارفد م رتی متعلق به مالب  تاری  ف 

 1لب  تز سافنر تنسان بفده تسر، که تاطیحاً به هار ح ر مفسفم تسر.

تز آن اي كه رفد هیرمند در طف  لرنیا تز یك طر  بطر  دیگر 

رت هفض كرده تسر، همانطفر هم جكي نیسر متمای  جده ف م رتي یفد 

كه یك دلتا  رت هفض كرده دلتاي دیگري تیتیار نمفده تسر. آثار ف هییم 

یك « سنارفد»تین تغییر م رتها هنفز هم در سیستان دیده مي جفد، مثیً: 

فلتي م رتي تالي هیرمند بفد. آ  آن در لسمر  نفبي هامفن فعلي 

لسمتي تز زمین هاي مسكفني حالیه رت با دلتاي  میرییر ف دلتاي آن تیام نیز

درسر در تنتیاي  نفبي هامفن تمرفزي جام  مي جد ف یا « رتمرفد» 

چنانكه دیده مي جفد لطعو ۀفد زره تمرفز بندرر آ  دترد ف جیر 

 سابفرجاه در جما  غر  هامفن تمرفز زیر آ  رفته تسر .
                                                 

۱
 3۸0 -3۷۷جغرافیای تاریخی سیستان،صص  - 
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نفتحي همیجه ف همه  ا تز  ان  دیگر طفریكه مجاهده مي جفد سكنو تین 

دنباله رفدیانه رفته تند، حتي در تزمنه تییر نیز دیده جده كه كرسي سیستان 

 Ramتز یك دلتا به دلتاي دیگر نق  مكان كرده تسر. رتم جارستان 

sharistan    ف تۀر یاسAgriaspa  ف در تن یاناDrangiana 

ه یرتبه هاي آنیا میم سیستان در زمان تسكندر مقدفني بفده تند ك جیرهای

معرف  تسر   Ramnodبنام رتمرفد  Trakuتمرفز در دلتاي ترتكف 

.همچنین یرتبه هاي زرن  كرسي سیستان در هار تسیمي فتلع در دلتاي 

 تمرفزي مؤید تین مدهاسر .

)= حاارطا ( مفرد تردید تسر ف  Saretarیرتبه هاي ناحیه سارتار 

فلي تافر مي جفد به زمانیاي پارتي نمي تفتن ۀ ر بكدتم هید تعلق دترد، 

یا پیجتر تز آن ترتباط دتجته باجد.در تین نفتحي تپه هاي بیجمار دیده مي 

جفد كه ییلي لدیمي بنظر مي آیند.تینیا جك  ف ترتی  ندترند ف آ ر بسیار 

در تطرت  آنیا پرتكنده تسر، مي تفتن ۀ ر تینیا تز جیرهاي لدیم ف پایتیر 

 كایر مي كنند.هاي بسیار لدیمي ح

تفسعه ف ف ع تین یرتبه ها فتجیاء لدیمي تیكه در آن ا یافر مي جفد مانند 

میر، چیني ، س ا  جیجه ف كفزه ف همچنین نیرهاي مرت  كه بطفر نظم ف 

ترتی  ح ر جده حاكي تز تین تسر كه ناحیه یي فف  تلعاده آباد ف معمفر 

 سر. تمتدتد رجته یرتبه هايبفده ف جكي نیسر كه سیستان لدیم تین ا بفده ت

تین ناحیه كه تغل  نیمه یا تمام زیر جن ف ماسه مدففن تسر تز للعه فت  

ۀاجته ف به طر  جما  تا جار می  كجیده مي جفد.یرتبه هاي لسمر 

جمالي تین رجته تز جن ف ماسه یالي تسر ف بع ي آنیا مث  چی  برو ف 

 فظ مانده تسر.زیارر تمیرتن)تمیر معن( بطفر حیرر آفري مح 

یكه تین ا دلتاي هیرمند بفده فا   آ  تین رفدیانه به یك ۀفدت  فلت

نام دتدیم در «  له نفتر»بسیار بزرۀي مي رییر كه ما آنرت پیدت كردیم ف 

 1 لسمر جرلي ف فد دترد ف بایستي هامفن آن فلر ها باجد.

 

  

                                                 
۱

 (۱953، ص ۷میالدی، ج ۱9اسی ایران وانگلیس در قرن سی از خطابۀ اول مکماهون،) تاریخ روابط- 
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تمي ما دلتاي رفدیانه هیرمند رت در سه مح  كج  كرد ف هیمر تهز

در هر سه مح  هم هامفن  دتۀانه ف فد دتجته كه آ  هیرمند به آنیا یالي 

مي جده تسر. در زمانیاي ۀاجته هر یك تز تین دلتاها چندین بار دلتاي 

هیرمند لرتر ۀرفته ف آ  آن تز یك هامفن به هامفن دیگري یالي جده تسر. 

بیابان بی آ  فهل ی رت یافتیم که تمرفز بنام دجر  ینم نامیده میجفد.  مناً 

 ۀفدزره در دهه های تییر به ندرر آ  دریافر میاند.

 چفن در رفزۀارتن لدیم هیرمند همفتره م رتیض رت بطر  جر  ف 

ً بیض تز مقدتر  غر  پک ف پیض مي برده ف مقدتر ۀ  ف  ي آن حتما

مي نمفده لات مي تفتن ۀ ر جیرهاي بک  تمرفزي بفده كه با یفد حم 

لدیمي رت در زیر ۀ  ف  ي یفد پنیان كرده تسر تینیا تت الاً فلتي مجاهده 

مي جفد كه هیرمند م رتي تازه برتي یفد باز كرده تسر یا بادهاي تند ف 

سیر زمین رت پاك كرده ف لمستي تز تین یرتبه ها رت آجكار سایته تسر ف 

 آیند. متر تز زمین بیرفن مي ۳ -۲ف تنیار دید تز همق  یا هنگام ح ر  فییا

ماماهفن در پایان یطابو تف  یفد تز ندتد سیستانی ها یاد آفر جده 

درمیان سانو فعلی سیستان تز ندتد آریان، پاکترین نمفنه های » می ۀفید: 

لدیمی آریان دیده میجفد. تۀر یک مطالعار دلیق فکاملی تز تمام مسای  

هم  آید، درک بسیار م ید برتی ما یفتهد بفد. تماان دترد  سیستان به

بفسیلو آن به فیم تاری  تفلیو ندتد آریان ف به مف فهار بک میمتری آجنا 

جفیم فبه تاری  ف غرتفیای طبیعی لسمر تهظم آسیای مرکزی تطیا 

 احی  حاا  کنیم.

 

 خطابۀ دوم مکماهون:

تیرتد  1۹0٦زدهم ماه می ماماهفن در یطابه دفم یفد که درتاری  یا

حا  یک تطیا تز سیتی سرما » نمفد در مفرد تللیم  سیستان میگفید:

 1۹0٥سا   فجدر سفز بر  سیستان به سمع تان میرسانم. در ماه  نفری

نه تنیا آ  رتكد دریاچه هامفن ی  بسر، بلكه رفدیانه بزرت هیرمند رت با 

آفربفد، در آیر ماه  آن همه سرهتض نیز ی  زد. فجار سفز بر  فحجر

مارچ سرهر تین سفز بر  بمف   سرما سن   یااد فبیسر می  در 

می  در ساهر نجان  ۸۸ساهر پیفسته به سرهر  1٦ساهر بفد. بعد برتی 

.ادها جتربه  میدتد. تل اتی که به جترهاي تردفي مافترد آمد هفلنای بفد.
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جد ف م مفا یک دفعه تل  میجدند. در هرض چیار رفز دف اد جتر تل  

تین تل ار در هرض دف سا  ف نیم تز ناحیه سرما ف ۀرما ف هل  دیگر به 

 ( جتر رسید.  4۹00چار هزتر ف نیاد )

 اقلیم سیستان :

سیستان فا  بیار ندترد تا تز مقدمض ۀ  هاي فحجي چنانكه در سایر 

نقاط آسیاي فسطي دیده مي جفد تستقبا  نمایند فلي طبیعر ظیفر تین فا  

بجك  دیگري نجان مي دهد ف آن تینكه با فرترسیدن تین مفسم، رستاییز رت 

پجه ها ف حجرتر پرنده ف یزنده تز هر لبی  با كرم هاي كفچك ف بزرت كه 

 در رأک همه جان مارها ف تفعي ها لرتر دترند آغاز مي ۀردد. 

تین حجرتر تا هفت تاریك جده زمین ف ف ا رت پر مي كنند ف نجستن یا 

ردن نزدیك رفجني رت ناممكن مي سازند، فقط باد مي تفتند جر آنیا غات یف

رت تز سر آدمي كم كند. فلي همین كه باد تت الا جبي آرتم ۀرفر ففرتً پیدت مي 

جفند ف بااطیح باز )همان آض تسر ف همان كاسه(. بیچاره حیفتنار نیز 

رجان تز دسر تین حجرتر رفز یفض ندترند ف یفتهي نیفتهي تایر ف آزت

رت مي چجند. در میان تین حجرتر بعد تز مار ف ۀددم یطر ناكترین دجمن 

تسر . مي تفتن ۀ ر برتي تس  ف یرف ۀاف ف « یرمگک »تنسان ف حیفتن 

جتر دجمن جماره یك محسف  مي جفد. همینكه یفد رت به یكي تزین 

حیفتنار زد، ففرت تز  اي نیجض یفن ففرتن مي نماید ف بكلي آن رت 

 ر مي كند.نارتح

همرتهان ما در یفن تین حجره میكرف  نایفجي مسر ف یطرناكي 

( تسر كج  كرده تند. بقف   Sarraرت كه در هندفستان معرف  به )سارت

آنیا نام تین مكرف  )تري پانفسم ( مي باجد كه برتي مفتجي ماكفر ف 

همچنان برتي تنسانیا ییلي یطرناك ف م ر ثابر جده تسر . تفسط نیض 

مگک ادها جتر ف تز  مله دف اد رأک تس  یكاد ف بیسر آن تل   تین

 جد.

تما تیتی  زمستان سیستان با تابستان آن هرۀز لاب  مقایسه نیسر، 

میافااً سفزبر  )سیاه باد( آن كه ییلي هم یطرناك تسر، ۀاهي جدر 

آن تادر ه یی مكجد كه رفدیانه هاي بزرت ی  مي بندد ف آ  آن تز  ریان 

نه تنیا آ  رتكد دریاچه هامفن ی   1۹0٥ز مي ماند.در دتنفیه سا  تند با

بسر، بلكه رفدیانه بزرت هیرمند رت با آن همه سرهتض نیز ی  زد. تز 
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 اي كه فجار سفز بر  ییلي هفلناك بفد، تل ار غیر لاب  تافري به سر 

جترهاي تردفي ما فترد آمد. در هرض چیار رفز دف اد جتر تل  جد ف 

ین تل ار در هرض دف سا  ف نیم تز ناحیه سرما ف ۀرما ف هل  م مفا ت

( جتر رسید.  4۹00دیگر )ظ : طاهفن ف هار( به چار هزتر ف نیاد )

همچنان در ظر  تین مدر پن اه ن ر تنسان نیز تز دسر رفر . دف ن ر تز 

ۀرما، ه ر ن ر تز ۀرماف تجنگي ، سه ن ر تز سرما ف چیار ن ر هم زیر آ  

 ن میزتن تل ار نتی ه ف ع طبیعي آ  ف هفتي تیالر سیستان بفد. رفتند.تی
 

 مرگ در دشت مارگو:

دتستان آن ه ر ن ر كه بیاطر تییه یك نقجه تز ۀرما ف تجنگي هیك 

جدند هی ان تنگیز ترین فا  تاری  هیمر تهزتمي رت تجكی  مي دهد. دجر 

قجه یالي بفد. مارۀر )یاكفیرمرك( یكي تز آن نقاطي تسر که  اي آن در ن

لبیً هده یي در تطرت  آن ۀردض كرده بفدند، فلي هرۀز كسي دتی  آن پاي 

نگاتجته بفد. تن ام تین كار بیكي تز نقجه كض هاي معرف  بفمي )هند( 

مفسفم به )یان بیادر محي تلدین ( محف  جد. تف با یك دسته ده ن ري كه 

دیك چیار بر ك باین دجر چیار ن ر جان رته بلد بفدند، تز كنار هیرمند نز

حمله برد ف بیباكانه در د  كفیر مارۀف پیجرفر فلي متاس انه كه تز 

رهنمایي هق  غ لر كرد ف تحتیاط رت تز دسر دتد. در یكي تز ج  هاي پر 

ستاره تابستان سه ن ر تز چیار ن ر رته بلد تارتر كردند كه دیگر پیجرفي 

 ی  محي تلدین لبف  نكرد.نكنند ف تز همان ا مرت عر نمایند فلي ج

تین سه ن ر بلد یفد رت رفي جترهایجان تندتیته ف جترها رت بیم بسته 

رها كردند تا هر  ا هفض حیفتني آنیا رت هدتیر كند برفند طفلي نكجید كه 

هر سه ن ر تز هفض رفتند ف تجترتن تفجان رت به نقطه )جند( رسانید. در 

رد آنیا یفدجان رت به مح  یفد آن ا مرد جكارچي آنیا رت بیفض مي آف

رساندند. یك رفز بعد تز  دت جدن رته بلدها آ  تمام جد ف دجر مارۀف زیر 

آفتا  تمفز هر چه بیجتر میسفیر. چند ن ري ۀفجه مي تز كفیر رت كندند 

جاید آ  پیدت كنند مففق نجدند ناچار سینه جان رت به جن ها چجپاندند تا 

م كه با جی  محي تلدین مانده بفد نیز تز تج ي حاا  كنند. رهنماي چار

هفض رفر ف فلتي هدس بالیمانده سرفلر محي تلدین رفتند دیدند كه تف نیز تز 

تجنگي در ۀاجته ف تسپض هم در كنارض  ان دتده تسر. دف ن ر تز همرتهان 
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محي تلدین كه ساربان بفدند تثري تز آنیا بدسر نیامد ف چیار ن ر دیگر تز 

جی  محي تلدین بامید پیدت كردن آ  پیاده رته تفتاندند. یكي تز  هیمر ده ن ري

آنیا بنام )سعیدف( بیاطر آفرد كه نقجه تیكه جی  محي تلدین  ان یفد رت  

رفي آن تز دسر دتده بایستي ییلي میم باجد ف باید آنرت همرته بردترد آن رت 

دف تز پاي بردتجر ف به سینه یفد بسر ف یك رفز بعد سه ن ر همرتهان سعی

در آمدند ف دیگر لدمي ب لف نگاتجتند. بناچار سعیدف تنیا برته تفتاد فلي چند 

لدم دیگر تفهم ندتنسر بسرض چه آمد فلتي بیفض آمد یفد رت در ۀفدت  آ  

دید یكن ر تفغان در آن حفتلي بافي بر مي یفرد ف تف رت پک تز بیفض 

 آفردن با یفد مي برد.

عیدف رت تز مرت حتمي ن ار مي دهد ف بعد تین تف ه تفغان میربان س

تز چند رفز كه تفتنسر رته بی تد تف رت نزدما آفردند. تین بفد دتستان نقجه 

 1تیكه بارزض  ان ه ر ن ر تمام جد.

 

 اثرات باد در سیستان :

تطی  جفد مناسبتر تز « مملار باد»تۀر  زم باجد بیک سرزمین نام 

به سیستان س ر کرده در با  تین تیالر سیستان پیدت نیفتهد جد. هر کک 

مطالعاتی دتجته باجد، یقیناً تز باد معرف  آن تطیا کافی حاا  کرده تسر 

رفزه ( تسر که هر ساله تز تفتیر ماه ثفر تز  1۲0. تین باد مفسفم به )باد 

 ان  جما  ف کمی هم جما  غر  جرفا بفزیدن می کند. با ۀرد ف جن 

ه یبی هم دترد که می تفتند بحد تهی تهاا   تفتم تسر ف یانفا ادتی

 تنسان رت یرت  کند.

تز  ان  دیگر فزض تین باد در سیستان یانفا نعمتی تسر برتی آناه 

پجه ف مگک ف همچنان میارفبیای حابه ، آبله ف سایر نایفجی ها رت تز 

بین می برد. بدفن تین باد زندۀانی در ماه های ) فزت، سرطان ، تسد ف 

( مایبر بزرۀی تسر . منتیای لفر تین باد در  ض ف  فین )فتلع  سنبله

در جما  دریاچه هامفن فرفد فرته ( تسر که در ساهر چند می  سرهر 

دترد فلی در  نف  سیستان تز سرهتض کاسته می جفد ف در  اده ت ارتی 

 نفجای ف رباط  تین لدرها محسفک نیسر .

                                                 
۱
 عدبب 400جغرافیای تاریخی سیستان، صمقایسه شود با  - 
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یترتا آسیاهای بادی جده باجد تحتما  دترد که ف فد تین بادها سب  ت

زیرت تین نفا آسیاها پیض تز تستییی هر  ف مدتی لب  تز آناه در ترفپا 

. بیر حا  نباید تافر کرد که 1تیترتا جفد در سیستان معمف  بفده تسر 

رفزه دیگر در سیستان باد نمی فزد بلاه در تمام مدر  1۲0بعد تز باد 

سفز سرمای زمستان که تهالی به آن  زمستان بادهای ییلی تندی می فزد ف

)سیاه باد( می ۀفیند ییلی سیر ف یطرنای تسر ف دترتی سرهر فف  

تلعاده زیاد می باجد. ماکماهفن برتی آناه نمفنه تز تین باد رت بدسر دتده 

می  سرهر  1۲0ساهتی  1۹0٥باجد می نفیسد : سفز سرمای آیر مارچ 

می  در  ۸۸دیگر سرهر آنرت دتجر. باد سن  برتی مدر جانزده ساهر 

 ساهر نجان می دتد.

در سیستان جن ها نیز رته می رفند ف بافرر مدتفم بانظم ترتی  

یاص مانند لجفن های میا م پیجرفی می کنند ف همیناه بادتم مفتنع بر 

یفرد میاند جا  دهن ۀددمی بیفد ۀرفته تز دف طر  به آن حمله می برند 

 رت بالی نابفد می نمایند. ف دیری نمی ۀارد که آن مانع

جدر فف  تلعاده باد سیستان که با نظم ف ترتی  همیجه تز یک طر  

معین جرفا بفزیدن می کند لاب  میحظه می باجد. لرنیاسر که تز همان 

طر  می فزد ف هی  بادی ممان نیسر به تین جدر ف لفر بفزد، تثرتر 

  چیز بدفن ادمه باد آن در همه  ا ف همه چیز سیستان نمایان تسر ف هی

به نظر نمی رسد. تز ادمه باد هی  دریتی رت یارتی مقافمر ف رجد نیسر. 

بع اً دریتیای که در پناه تنبفه ۀز ف بفته ها آنیم در کنار نیرها رجد کرده 

تند ف لتی که بزرت جد ف تز میان ۀز ف بفته ها لد برتفرتجر آن فلر )سیاه 

مر جان ف یا تز بی  ف بن سرنگفن می باد( بسر فلتض می رسد ف آنرت ک

ً می تفتن ۀ ر در لسمر بیجتر سیستان حتی یک دریر هم  نماید. تقریبا

 ف فد ندترد.

در یرتبه های لدیم ف دهار مسافنی تمرفزی دیفترهای میافای 

 یته  لفۀیری تز ادمار باد دیده می جفد فلی باد سیستان آنطفری نمی 

برتیض محسف  جفد. در یرتبه های لدیم فزد که تین دیفترها سد محامی 

زیر دیفترها رت باد کنده ف یالی کرده تسر ف حتی دیفترهای  ییم رت 

درسر مث  مفریانه یفرده تسر. همچنان لطعار بسیاری تز زمین های 
                                                 

۱
 . ۱2۷ص ،  2ج  ،همان کتاب و نیز رجوع شود به جغرافیای مفصل ایران از مسعود کیهان - 
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های که پفسر نرم دترند  مزرفهی رتزیرجن ف ماسه دفن کرده ف یا زمین

غیر لاب  زرا سایته تسر. باین ترتی  آنیا رت با تی اد ۀفدها ف پرتگاه ها 

دیده می جفد که تغل  تز محیر مسافنی ف جیرهای لدیم رت باد زیر جن ف 

 ماسه پنیان کرده تسر .

در تف  فرفد ما به سیستان للعه نف،یک دهاده ییلی آباد ف معمفر 

بفد ف در هق  آن تپه یی بفد که پناه ۀاه یف  تین دهاده پندتجته میجد. لب  

حرکر تردفی ما تز تین دهاده در یک ج  طففانی ری  ف ماسه برتین  تز

تپه حمله برد ف آن رت محااره کرد بعد نفبر به دهاده رسید ف تا چند رفز 

دیگر للعه نفبه تپه ریگی مبد  جد ف تهالی م بفر تز آن ا کفو کردند. 

 لف در  1۹04نمفنه دیگر تین چنین فلایع در للعه کینه رخ دتد، تا  فن 

تین دیه یک تستیر بزرۀی بفد در سپتامبر همان سا  یعنی در کمتر تز مدر 

سه ماه تین تستیر بیک تپه بزرۀی مبد  جده بفد که تلیً ترت اا آن تا ده پا 

 می رسید.

ً آثار ف بناهای  کار باد سیستان تنیا مدففن سایتن نیسر بلاه بع ا

ر تز ۀفرمی کجد. تثرتر تارییی رت که مدتیا زیر ری  ف ماسه مانده تس

یرتبی تین باد رت در در نفتحی  نف  غر  سیستان بیفبی می تفتن 

مجاهده کرد. در تین ا باد تپه های زیادی تز جن ف ماسه با  آفرده تسر که 

ً بیسر پا تز آن  ترت اا آنیا به بیسر پا می رسد. تیناه ۀ ته می جفد تقریبا

سیر باد لرتر دترند فنمی جفد بطفر  یر تسر که یفد تین تپه ها نیز در م

 لطع ترت اا آنیا رت تعیین کرد.

چنان می نماید که تین زمین ها همفتر ف مسط  بفده ف در آن زرتهر  

پر دتمنه ف فد دتجته تسر تز س الیای جاسته تیاه همه  ا بسیار دیده می 

ف  جفد میتفتن حدک زد که در زمانیای ییلی لدیم در تین نفتحی چه مدنیتی

چه جیرهای پر  معیتی فچه سانه با ثرفتی ف فد دتجته تسر . تین س الیا 

حاکی تز نس  های ییلی لدیمی تسر که فقط ته  فن می تفتنند دفره آنیا رت 

تمیز بدهند. تكثر تین تپه ها تز دفر سیاه بنظر مي آیند فلي همینكه تنسان به 

تز  یر س ا  هاي آنیا نزدیك ۀردد معلفم مي جفد كه رن  سیاه آنیا 

جكسته سیاه تسر كه تمام تپه رت پفجانده تند. به هقیده مكماهفن تین س الیاي 

جكسته سیاه لدیمترین نمفنه هاي ظرف  س الي تسر كه تا تمرفز كج  جده 

 ف یكي تز آثار ظیفر تمدن در میان بجر تفلي تسر .
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ه همچنان لطعار سن  هاي سیاه سیر كفه آتج جان با سن  هاي سیا

دیگر یاه در كفه هاي نفتحي غربي سیستان نفا آن بسیار تسر در تین تپه 

ها بسیار دیده مي جفد. تع   در تین تسر كه چگفنه تین سن  ها در میان 

ۀ  ف  ي تین  اها پیدت مي جفد. فلتي آنیا رت تین رف ف آن رف بزنیم دیده 

كه سن   تند مي جفد كه بع ي ترتجیده جده ف جك  میافص پیدت كرده

هاي هادي آن جك  ف حالر رت ندترند، مانند سرتیر ف نیزه ف كارد ف تبركه 

بع ي تز آنیا تز سن  سیاه كفه آتج جان سایته جده ف بریي تز تین هم 

 بیتر ترتض كرده جده تند.

همین طفر تز جیجه هاي معدني ف هقیق تسبا  نظی ي سایته جده كه 

ییه جده تند. من تین تجیارت در تیتیار ۀفیي برتي تجیاص معین آن دفره ها ت

تجیاص اي فن مي ۀاترم ، آنیا تظیار هقیده بكنند كه به چه دفره یي تعلق 

دترند؟ فلي تۀر هقیده هلماي هتیقه جناک لاب  تهتماد باجد، تییه كنندۀان تین 

آ ر ف تدفتر سنگي كساني بفده تند كه هزتر سا  لب  تمرتر حیار كرده 

 1فۀاجته تند. 

در نفتحي  نف  غربي سیستان، در میان دجر هاي مرت ع یك هده 

سفرتخ ها ف ۀفدتلیاي كفچك ف بزرت دیده مي جفد كه ییلي هم ه ی  

تسر. مث  تین تسر كه آنیا رت با دسر كنده باجند. بع ي تز آنیا تا چی  

می  مربع ف لری  دف اد ففر )پا( یا زیاد تر همق دترند ف بریي تز زیر 

ا هم رته دترند. رتبطه هده یي تز تین ها بفسیله جكا  هاي تسر كه زمین ب

هنگام سی ، آ  در آنیا  اري جده تستیرهاي بزرت ف فسیعي تجكی  دتده 

 تسر ف بریي دیگر بكلي تز هم  دت ف رتهي بیارو ندترند.

حا  در برتبر تین سفت  كه آیا تین ها چگفنه تجكی  جده تند؟  فت  

سر كه تفسط آ  ف یا فرفرفتگي زمین باهث تی اد تین ها سطحي تلبته تین ت

جده تسر ف یا نظریار دیگري تز تین لبی . تمام تین ها  فت  لانع كننده 

 برتي پیدتیض آنیا جده نمي تفتند دلی  بیتري بایسر برتي لبف  آن پیدت كرد.

ا بعد تز غفر ف دلر زیاد باین نتی ه رسیده تم )تلبته با تردید( كه تین ه

نیز بفسیله باد تی اد جده تند. فقط باد زمین رت به تین جك  ه ی  در آفرده 

تسر. ممكن تسر تظیار تین نظر باهث تع   بجفد فلي باید بگفیم آنچه من 

دیده تم كم ف بیض آنیاي كه یك محفر طفی  دترند با مسیر باد مطابق تسر ف 
                                                 

۱
 . ۱966ص ، ۷ج  ،میالدي  ۱9تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در قرن ،محمود محمود  - 
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نین تعبیر جفد( كه لبیً هده تي كه جك  بي لاهده دترند ییا  مي كنم )باید چ

یكي دف تا تز تین ۀفدت  ها  دتۀانه درسر جده بعدها بیم تتاا  پیدت كرده 

تند در حالیكه تین نظر رت رت ع باین ۀفدت  ها در تین ا تظیار مي دترم ،باید 

بگفیم كه فرف رفتن سط  زمین سیستان بطفر كلي بستگي  باین مف فا 

ر چه باجد تین تسر كه هسر ف تثرتر آن ندترد. در هر حا  باد سیستان ه

در سرتسر سیستان نمایان تسر فلي تنتظار مي رفد بیانار فف  سب  جفد 

 تا مسای  بک میمي دربا  سیستان مفرد تف ه لرتر بگیرد.

ما کارهای یفد رت به ه له ففجار چه با یره کارحامیر پایان یافر. 

اکار های نقجه کجی فنقجه در زمستان فچه در تابستان تن ام میدتدیم. م

بردتری  تز آ  های رفی زمین زیاد دتجتیم فمی باید تطیهار ما در هر 

با   امع باجد فتین تطیهار رت احی  فکام   مع آفری کنیم. تعیین میله 

های سرحدی پک تز آناه ماتکرتر به تتمام رسید کار بسیار مجالی بفد. 

ل  میگاجر که آ  برتی تنسان یااد فده می  آن تز دجر فکفه بی آ  فه

فحیفتن باید تییه میجد. یااد می  رته  تزتین یط سرحدی تز کنار رفدیانه 

ف باطی  فدریاچه هبفر میارد. درتین کار رن  ف زحمر فرتفتن که تحم  

آن بی تندتزه سیر ف دجفتر تسر برتی همه ما فرتهم بفد. مادر تین هم  

زتن تل ار ما نتی ه ف ع طبیعی آ  فهفتی پن اه  ن ر تز دسر دتدیم. تین می

تین تیالر بفد. دفن رتز ۀرما، ه ر ن ر تزۀرما فنبفد آ  فسه ن رتز سرما 

  فچیار ن ردر آ  غر  جدند.

 تردفی ما تز سیستان حرکر کرد ف بطر   1۹0٥در پانزدهم ماه می 

فر هندفستان رته تفتاد. ما تز رته ت ارتی رباط فنفجای مرت عر کردیم. هب

تز دجر سفزتن برتی ما  بسیار سیر بفد.جبیا حرکر میاردیدم فرفزها 

تسترتحر مینمفدیم. درتین هنگام هبفر تزتین رته سیر فمجا  تسر. در 

مرت عر یک ن ر سفتر ما تل  جد آنیم تز ۀرمی بفد. در و حرترر در 

فنیم در و فارنیایر.  11۹، 11٦،11۹،1۲0، 11۳ه تو تییر تین بفد: 

ه به بلندی دجر کفیته رسیدیم یفد رت بعد تز دفنیم سا  در دنیای فلتی ک

 متمدن مجاهده نمفدیم.

مكماهفن یطابه یفد رت  با تین  میر یاتمه مي دهد:ممكن تسر 

تافر جفد آنچه من دربا  سیستان ۀ ته تم تین تیالر برتي زندۀاني مناس  

م ممكن تسر دۀر نیسر، نه ییر تینطفر نیسر. سیستان با دسر بجر ییلي ه
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باره مح  مناسبي برتي زندۀاني جفد. تفسعه كجر ف زرا زحمر حجرتر 

رت تز بین یفتهد برد ف در هفتي سیستان تاثیر بسزت یفتهد دتجر ف  لف 

 یرتبي سیستان محجر میكند یفتهد ۀرفر .تمرفزه در تیری  طبیعر رتكه

تمفلترین حاالییزي فف  تلعاده زمین حتي تمرفز هم تین تیالر رت م

ممالك یفتهد كرد. ف ع  غرتفیایي سیستان تز یك سف ف منابع طبیعي آن تز 

حیث غله ف هم تز حیث ما  ف حجم تز سفي دیگر سیستان رت دترتي تهمیر 

هرۀاه کسی درتین با  تردید کند  نظامي، سیاسي ف تلتاادي سایته تسر .

ر آن سرزمین که رلی  ما رفسیه دتی رتبیترتسر کفجض های فف  تلعاده 

به کار می برد مطالعه کند ف بدتند چگفنه آن دفلر میافجد ن فا ما رت تز 

آن ا محف کرده ن فا یفد رت  انجین آن لرتر بدهد. من باکما  تاس  متف ه 

هستم که تین یطابو من کفتاه تسر فرسا نیسر. تما تیالر سیستان با تف اا 

یم تسر ف نمیتفتن در فتحفت  فمسام  آن، یک مف فا بسیار بزرت فم

چنین یطابه یی میتار تز آنیا بحث کرد. من نمیتفتنم به تمام رجته های 

میتل  کار یفد در سیستان که همده لفتی ما ار  تحقیق آنیا جده تسر 

تجاره کنم. تز کار های سیاسی یفد مان چیزی نمیتفتنم تظیار بدترم، لیان 

تجاره نمفده تم. به هیفه در  به تاری  ف غرتفی فباستان جناسی آن تیالر

رجته های دیگر هم تز لبی  ندتد جناسی فۀیاه جناسی، هفتجناسی، طبقار 

ترت ی، حیفتن جناسی فمطال  دیگر بدلر مطالعه جده تسر. نتی ه تمام 

تین ها درسر رفی کاغا آفرده جده تسر، تمید فترم تینیا برتی هیلمندتن 

 1«ک یفبی باجد.تنتیابه تین کجفر میم فلاب  تف ه   فکم

 Sirپک تز آناه یطابو سرهنری ماماهفن به آیر رسید رمیک تن من 

Tomas Holdich  :تظیار دتجر 

فلتی که ماماهفن به سیستان فرستاده جد تف رت سیاستمدتری به آن 

تیالر تهزتم دتجر تا سلطو تنگلیک به دفمینیفن هندفستان بالی تسر، نام تف 

ن فرمافرمایان هندفستان تسر درتاری  بالی یفتهد هم که یای تز بزرۀتری

میباجد. یقین « کد  ستفن»ماند. تین مرد بزرت  رد کرزن معرف  به 

ً چند  دترم ح ار محترم ییلی مجعف  یفتهند ۀجر تۀر  رد معظم لط ا

 کلمه درتین مف فا ب رمایند.
                                                 

۱
 مقایسه شود با جغرافیای تاریخی سیستانیا سفر با۱9۷3 – ۱96۷، ص ۷محمود محمود، همان اثر، ج- 

 404 -3۷4سفرنامه ها، صص
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 :سخنرانی الرد کرزن در تائید  مکماهون

اس  رت ندتجتم  تا جیااً به تیالر سیستان من هرۀز تین فرار من» 

س رکنم، فلی در مفتلع بی جمار به تین تیالر سرفکار دتجتم. فلتیاه در 

پانزده سا  لب  کمتر یا بیجتر کتا  یفد رت در با  تیرتن نفجتم به سه 

مفلعیر میم سیاسی فنظامی فتلتاادی تین تیالر تف ه همفمی رت  ل  

ر بسزت دتجر. تحقیقار فرسیدۀی های بعدی کردم که در آن مفلع تهمی

فبیانار سرهنری ماماهفن تمج  که یای تز میمترین آنیا تسر تافر 

میانم احر پیض بینی های مرت تادیق کرده تند. هنگامی که من در 

هندفستان بفدم؛ تین فا  بنام من زده جد که به تن ام یک کار نیک فم ید 

ه سیستان درسر بجفد. درتین تیام دسر بزنم فتجفیق کنم رته ت ارتی ب

آیرین تامیم تین جده بفد که تلیً ن فا ییریفتهانو بریتانیای کبیر در آن 

 لسمر آسیا زیاد جفد.

ً رتحتی بفدم که هاک آنرت  من مسمف  سایتن همارر هالی نسبتا

تمج  میحظه کردید. جاید میمترین یدمر در آن تفلار تین بفد که در با  

بعم  آمد. فآن هبارر تزتین بفد که سرهنری ماماهفن  به آن  تیالر سیستان

 تیالر فرستاده جفد تا هیمر تهزتمی رت هدتیر کند. مف فا آن چنین بفد.

طفریاه تمج  تجاره جد، سیستان یک مملار دترتی دف نبه لاب  

تف ه تسر. تف  ف ع طبیعی آن که در یک نقطه یای سه دفلر در آن ا 

 ، تفغانستان ف بریتانیای کبیر.هم مرز تسر: تیرتن

دفم، زرتهر فمنابع طبیعی فثرفر آن که بفتسطو رفدهیرمند تسر ف 

برتی آینده بسی تسبا  تمیدفتری تسر. همین ف ع سیاسی فطبیعی آن ۀاه 

فبیگاه تی اد زحمر نمفده تسر. در سی سا  لب  مردهالی مقامی مانند 

دترتن  دی تین تن من بفد سرفردریک ۀفلدسمید که یای تز هماارتن فطرف

تفلین کمیسیفن تعیین حدفد سرحدی رت در آن تیالر تدتره کرد. نتی و 

زحمار تف در یک کتا  به طبع رسیده تسر که میتفتن آن رت کیسیک 

نامید. تز آن تاری  به بعد تف اا فتحفت  تغییر نمفده تسر. رفدهیرمند 

سمید تعیین نمفده بفد تغییر م رت دتده لسمتی تز یط سرحدی رتکه ۀفلد

تغییر دتده تسر. تیتیفاتی که برسرتین مف فا پیض آمد باهث جد بین 

تیرتن فتفغانستان نزتا برییزد. تحر یک هیدنامه لدیمی بعیده دفلر 
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بریتاینای کبیر بفد که تین تیتی  رت برطر  کند. نظر به تین نیرفی 

برتی ح  مسمله  لانفنی من تز مفلع تست اده کرده یک ااح  منا  رت

معین نمفدم فتز میان تمام ااح  منابان در آن رفز هندفستان که میجد 

یک ن ر رت تنتیا  نمفد، هی  تردید ندتجتم  زسرهنری ماماهفن دیگری 

 1رت برۀزینم. 

ما به یطابو تف تمج  ۀفض دتدیم. من تین یطابه رت یک یطابو ساده 

مف فا غ لر جده فآن به  فبی آرتیض تعبیر میانم، زیرت در آن تز یک

منتیای در ه ناچیز جمردن مجایر، مجقار، نارتحتی ها فیطرهایی تسر 

که تن ام تین نفا مامفریر ها در بر دترد. جاید جما دری نمفده تید که 

سیستان یای تز آن نقاط بی تندتزه غیر  ال  فطبیعر آن غیر میمان نفتز 

ن می باجد. سیستان مملاتی پر تسر. به نظرمن، ن رر تنگیز ترین  ای  یا

تز مردت ، باطی ،جنزتر، بی تندتزه ۀرم،فف  تلعاده سرد،معرف  به 

مملار باد، منتیای در ه هق  مانده، بی تندتزه ن رر تنگیز در تمام هالم 

یلقر ف با یره تسبا  یطر برتی حیار تنسان درتمام فاف  سا  تسر. 

نمی تفتنند تزتین فاالو دفر م یفم کسانی که تینیا رت میجنفند فمییفتنند 

فتلعی آن رت دری کنند، تما تثرتر هملی آنیا رت میتفتن تز جنیدن ترلام ف 

تل ار  انی که تمج  سرهنری ماماهفن لرتمر کرد دریابند. در مدر 

دفسا  فنیم که سرهنری ماماهفن تحر تفتمر من تن ام فظی ه میارد، 

باجد.درتمام آن مدر اادلانه ، هرۀز ندیدم کفچاترین جاایتی دتجته 

امیمانه فبه مفلع، تمام دستفرتتی رت که برتی تف اادر می ۀردید به مفلع  

 ۲ت رت میگاتجر.

سرهنری ماماهفن تز یدمر های یفد به هالم هلم فدتنض تمج  هی  

احبتی نارد فنگ ر که چقدر درتین رته زحمر کجیده فدر با  تین تیالر 

ی  مع آفری نمفده تسر. فقط فلتی که کتابیای مفرد تف ه معلفمار هلم

همرتهانض به طبع برسند آن فلر معلفم یفتهد جد چه یدمر بزرۀی به 

 هالم هلم فدتنض تن ام دتده تسر.

ماماهفن پک تز تن ام مامفریر مرت عر کرد؛ مرز طرفین رت بطفر 

ر ایر بیجی که مفرد لبف  هردف دفلر بفد معین نمفد. بعیفه در ل یو 

                                                 
۱

 ۱9۷6، ص ۷،ج۱9تاریخی روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن محمودمحمود، - 
2
  404یستان ، ص ریخی سجغرافیای تااز ترجمۀ دکتر حسن احمدی درکتاب   - 
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مجا  آ  هم فتفت دتد، تۀرچه تا حا  مفرد لبف  دفلتین تیرتن فتفغانستان 

 فتلع نجده تسر فلی در آتیه نزدیای تساک ح  ل یه لرتر یفتهد ۀرفر.

به نظرمن هیمر تهزتمی ماماهفن به سیستان یک نمفنه تسر که باید 

 میسیفن چنین باجد ف باین ف ع ف ترتی  افرر بگیرد. 

غال  سانو تنگلستان نمی جناسند جاید به تکثریر تیالر سیستان رت 

حا رین درتین ج  نیز معرف  نباجد، تما ییا  میانم  طفریاه سرهنری 

ماماهفن معرفی نمفد تینک مملاتی تسر که یک آینده در  لف دترد آنیم 

 بدف نظر:

تهمیر بزرت سیاسی که ماماهفن تجاره کرد. تین یک حقیقتی  اول،

فک فتنگلیک درتین تیالر رفبرف میجفد فتین ا رت بد  تسر که  اه طلبی ر

 به یک احنو میم ساسی در آینده یفتهد نمفد.

آنچه که تمرفز متف ه ما می جفد تینسر که هاک هایی که  دوم،

سرهنری ماماهفن نجان دتد حاکی تز ثرفر مندی فسعادر تدفتر ۀاجتو 

 سیستان تسر.

تسر تزحاالییزی زمین ما تمج  به حقایقی آجنا جدیم که هبارر 

فتستعدتد آن فکثرر آ  رفدیانه ها. تین ها نجان میدهد که نه تنیا در ۀاجته 

ً آینده یفبی هم یفتهد دتجر. من  سیستان تاری  دریجان دتجته بلاه یقینا

 جیااً هقیده دترم فیقین میدتنم یفد تف هم مرت تامید یفتهد کرد.

دی فحسابی  لرتر بگیرد دلیلی ندترد تۀر سیستان دردسر مردمان  

فآبیاری درسر بجفد، آیا نیفتهد تفتنسر به ترلیار ۀاجتو یفد برسد، من 

تمیدفترم حسادر محلی ف اه طلبی دف  بزرت ف رلی  در یارو  لفۀیری 

نیفتهد کرد که آن رفز سعادر فنیک بیتی سیستان هق  تفتد. فلتی که آن 

یفتهد کرد تین تسر تا تطمینان رفز بیاید یای تز آن حقایقی که ما رت لادر 

بدهم که آن تمیدها کامیً برآفرده یفتهد جد.یقین دترم تینیا در نتی ه زحمار 

 1سرهنری ماماهفن یفتهد بفد که تمج  برتی ما جرح دتد.

 Fieldپک تز بیانار کرزن، فیلد مارجا  سر ارو تستفترر فتیر )

Marshal Sir George Whiteته بفد (احبر کرد فچفن ج  ۀاج

                                                 
۱

(در همین تاریخ ۱906میکه الرد کرزن این بیانات را در بارۀ سیستان ایراد میکرد) یدر همین تاریخ - 

درعوض آن روسها ایالت  د تا دردانیل را بروس ها بدهد ورادواردگری با دولت روس مشغول مذاکره بوس

 (۱9۷6، ص ۷سیستان را برای انگلیس ها واگذار کنند.)محمودمحمود،ج
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در تین مف فا احبر کنند دنبالو بحث فتباد   فیک هده دیگر مییفتستند

 مفکف  جد. 1۹0٦می سا  11نظر به ج  دیگر یعنی  

 

 بحث وتبادل نظر پیرامون خطابۀ مکماهون:

،هده تی در تطرت  ۀزترض سرهنری 1۹0٦می  11در ج  

ۀفض  1هفنماماهفن  به بحث فماتکره پردتیتند فبه تف یحار ثانفی ماما

( ف دیگری   Yeateدتدند. میافااً دف ن رتز بحث کنندۀان یای کلن  )ییر

( بفدکه دترتی تطیهار بسیار Sir Tamas Holdich سرتاماک هفلدی  )

   ال  بفدند، به ترتی  نظریار فیافته های آنیا رت تز نظرمیگارتنیم:

 

(Sir Charls E.Yate)کلنل ییت
2
: 

ج ، نظریار یفد رت بافرر ماتف  به ییر به دلی  نافلر بفدن 

هیأر رمیسه تن من دتد. آلای دکترتحمدی، نظریار کلن  ییر رت چنین تر مه 

 فدرتیتیار ما میگاترد:

تین ان  تز امیم لل  به سرهنری ماماهفن تز دف بابر تبریک »

میگفیم. مفرد تف  بیاطر غنای سفت ر  غرتفیامی تسر که تیجان در مفرد 

کرده ف یر یافتن پاس  به کمیـتو تحقیقار تن من ترتمه کرده  سیستان مطرح

تند. مفرد دفم به دلی  کثرر تطیهار هلمی تز تین منطقه ناجناک تسر که 

تیجان دریطابو نسبتاً کفتاه فیک ساهتو یفد ۀن انیده ف تمج  بیان کردند. 

ی سرهنری تز آ  فهفتی سیستان تافیری بما نجان دتدند که مبین آ  فهفت

دلنجینی نیسر، فلی باید بیاطر دتجته باجیم که سفز بادهای سرد، تپه های 

متحری ماسه تی، مگک ها ف بادها  نبو دتیمی ندترند ف من یفجحا  جدم 

که سرهنری در تنتیای یطابو یفد ۀ ر، که تۀرکسی یانو یف  ف فسام  

، سیستان فلفتزم تمرفزی فمتدتف  در  امعو متمدن رت در تیتیار دتجته باجد

 ای مناسبی برتی زندۀی کردن نیسر. من هم به سیم یفد میگفیم که 

                                                 
۱

 3شماره  صقحه ۱2درست  ۱906مکماهون درسپتمبر محمودمحمودگوید: این مذاکرات وتوضیحات -

 (۱9۷۷،ص۷را پرکرده است.)ج ندنمجلۀ جغرافیائی ل،2۸جلد 

2
وچند « خراسان وسیستان»کتابی دارد بنام میالدی۱940م ومتوفی ۱۸49، متولدییتسرچارلز ادوارد  - 

در ایران به فارسی ترجمه وانتشار یافته  ۱365فصل آنرا وقف سیستان نموده است.)این کتاب درسال 

 (است.
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حا رم در سیستان زندۀی کنم تا در یای تز تیستگاه های ۀرم دجر های 

 هندفستان.

تف ی  ییاه ف کفتاهی که سرهنری تز تاری  ف باستان جناسی 

دترد.  سیستان به ما دتد، نجان میدهد که تین ف یر چه نفا  اابه هایی

سرهنری تز مقبره هایی با ی سط  زمین در للو کفه یفت ه ۀ ر فتف ی  

دتد که تین مقبره ها به هنفتن لبر مفلر هم  میارده تند. ت ساد رت بافرر 

مؤلر در تین مقبره ها دفن میاردند تا به مفلع یفد دفباره آنیا رت در آفرده 

گاه مجید به افرر دتمم به ف به مجید تنتقا  دتده فتین دفعه درکنار زیارت

یای سپارند. درتین مفرد، باید هدم مفتفقر یفد رت تهیم نمایم.فلتی من در 

کفه یفت ه بفدم در تعدتدی تز تزتین لبرها،تستیفتنیای بسیار کینه دیدم که 

نجان میدتد ت ساد رت تز آنیا بیرفن نارده تند. به هیفه باید یاطردتجر که 

ر سیستان نیسر که تز تین مقبره های با تر تز سط  کفه یفت ه تنیا مح  د

زمین دترد. من در حف دتر، رتمرفد، سفتح  رفدیانو جیله تا حدفد 

ۀفدزره فهمچنین در حاجیو لطع زمین ۀفدی که ترتکف در آن لرتر 

دترد،تزتین مقبره ها دیده تم. در دتی  مقبره های نزدیک ترتکف، لبرها رت تز 

ند، فلی به نظرمن تین کار به منظفر دزدی افرر ۀرفته تنتیا باز کرده بفد

بفد نه در آفردن آنیا برتی تنتقا  به  ای دیگر. من تفتنستم بع ی 

تستیفتنیا رت  که در دتی  لبر مانده بفد ببینم. فهمچنین پارچه هایی) ک ن( 

رت دیدم که تستیفتنیا رت در آن پیچیده بفدند. فلتی تین پارچه ها رت دیدم، 

تدت فار کردم که لبرها نمیتفتنند ییلی لدیمی باجند. تما فلتی یادم آمد که تب

ک ن های مقبره ها در مار تا چه مدر طف نی بالی مانده ،تغییر رأی دتدم. 

هی  دلیلی ف فد ندترد که در هفتی یجک سیستان ک ن ها همرکفتاه تری 

تند، بی تردید باید دتجته باجند.تۀر تین لبرها در سیستان لبرهای مفلر بفده 

مجید یافر می جدند. تما من  -در  اهای دیگر سیستان فنیز  ادس سیستان

هرۀز ندیده یا نجنیده تم که لبرها  ز در ۀفجو  نف  غربی سیستان در 

بیض دیگری تزتین ف یر مجاهده جده باجند. تما چه کسانی تین لبرها رت 

معلفم نیسر. با ف فد تین،من سایته فچه کسانی در آنیا دفن جده تند، هنفز 

 تهتقاد دترم که تین لبرها دتیمی بفده تند فنه لبرهای مؤلر.

تفای  ۀرتفیای که سرهنری تز منطقو سارفتار فتلع در ساح  

رتسر رفدیانو هلمند بما دتد، نیستین تفای  به هم  آمده تز آن منطقه 
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، جنیدم که تمام فهر ه جده به دنیای هلم میباجد. فلتی من در سیستان بفدم

ساه ها،میره ها فهتیقه  اتی رت که پیجم می آفردند تز سار فتار پیدت جده 

بفدند. من تلامتم رت در آن ف یر طف نی ترکردم تا جاید سارفتار رت 

سیاحر فکج  کنم، تما جانک تین تکتجافار به من دسر ندتد. سرهنری 

آنیا، ما تمرفزه  فهمرتهان فی، یفض جانک تر بفدند ف در سایو تیض

میدتنیم که فسعر یرتبه های سارفتار تز فسعر یرتبه های سایر بیض 

های سیستان بزرۀتر تسر ف به هیفه، ساح  جرلی هلمند مرکز تالی 

 ت مع  معیر سیستان در پر رفنق ترین فجاففا ترین دفرس آن بفده تسر.

ریک دتستانی که سرهنری در مفرد سه دلتای تارییی رفد هیرمند،ه

با جباه های آبیاری ف دریاچه یا هامفن میافص بیفد  یر ت مع آبیای 

سییبی، بیان کرد، یک م یفم کامیً  دید ف بی سابقه تسر. طبق تین نظریه، 

تفلین دلتا، دلتای سارفتار تسر فهامفن آن هم  له نفتر نام دترد که یک 

زی در مفرد ۀفدت  بزرت در جر  م رتی هیرمند تسر. کسی که لبیً چی

تین ۀفدت  نجنیده فحا   میجنفدکه  بطفر کام  دریای تفغانستان فتلع 

ترلفن تسر که آ  های سییبی آن به  -تسر. دفمین دلتا،سیستم رتمرفد

ۀفدزره، زهاجی میگردد. تمرفزه نا  تین دلتا در یای تفغان فنا  

سیستم فعلی دیگر آن در للمرف تیرتن لرتر ۀرفته تسر. با یره سفمین دلتا،

بند سیستان می باجد که تماماً دریای تیرتن فتلع تسر ف  ریان سییبی آن 

 به هامفن جمالی تیلیه میجفد.

رتمرفد، تمرفزه تز فسط به دف نیم  - ای تأس  تسر که دلتای ترلفن

تقسیم جده تسر.تۀر به نقجه های تان نگاه کنید می بینید که یط مرزی تز 

سیاه کامیً تز فسط تین دلتا میگارد. سرهنری به ما  بند سیستان به کفه ملک

ۀ ر که تیرتنیان چگفنه فبه چه افرر در مقاب  ۀفلد سمید رفتار کردند 

بفد، میمان  1۸۷۲فچگفنه تز فی که مامفر تعیین یط مرزی در سا  

نفتزی کردند. حرکار تف محدفد جده بفد فمجایر ۀفناۀفنی سر رته فی 

که تۀر تیرتنیان به ۀفلدسمید ت ازس بازرسی لسمر های  ترتجیدند. من معتقدم

 نفبی رت می دتدند، تف یط مرزی رت به جما  کفه ملک سیاه در مح  تیلی 

رتمرفد فسیستم بند سیستان می کجید، زیرت به دلی   –سیستم ترلفن

محدفدکردن حرکار فی تفسط تیرتنیان، تف یط مرزی یفد رت تحر فجار 

کرد فچفن ملک سیاه تنیا نقطو مجیص فثابتی بفد که های فترده تنتیا  
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ااح  منا  نقجه بردتر فی تفتنسر درتین لسمر سیستان پیدت نماید، یط 

مرزی رت رفی نقجه به تین کفه کجید. بدفن آناه همیً بتفتند زمینی رت که 

 تین یط تز آن هبفر میاند، مجاهده نماید. 

ترلفن رت آبیاری مینمفدند،  رأک کانا  هایی که  در ۀاجته رتمرفد ف

 ملگی در نزدیای بندرکما  یان لرتر دترند که تکنفن دریای تفغانستان 

رتمرفد در دسر تیرتن ف  -فتلع تسر. پک تافلتی که ترت ی ترلفن

بندرکمالیان در دسر تفغانستان لرتر دترد تین ترت ی باید بی آ  بمانند، 

انستان تماان پایر تسر فآنیم زیرت تأمین آ  تین ترت ی فقط تز یای تفغ

 تحر جرتیط فعلی غیر ممان می باجد.

فلتی من در سیستان بفدم، به من ۀ تند که در سیی  های ییلی با ، 

آ  هیرمند هنفز فترد رفد ترلفن فکانا  های لدیمی میجفد. تین تمر نجان 

میدهد که تۀر سیستم تز سرتا ته در تحر تملک یک کجفر باجد، آبیاری 

رتمرفد فتحیاء آنیا ها ییلی مجا  نیفتهد بفد. تین ترت ی  -ت ی ترتکفتر

 رفزۀارتن بسیار دیر پامی جادت  فغنی بفدند.

سرهنری به بفد فباض مردم  بسیار در ۀاجته درتین لسمر تقسیم جده 

تجاره کرد ف ۀ ر که ح م هظیم ظرف  فس الیای جاسته در منطقه ماکفر 

لدیم سانو زیادی درتین دلتا زندۀی میاردند.  نجان میدهد که در رفزۀارتن

من نیز به تین مسمله تف ه یاای دتجتم ف در کتا  یفد تحر 

مییدی منتجر جده،تز آن سین  1۹00که به سا  « یرتسان فسیستان»هفتن

رتنده تم. به فیده تکنفن تپه هایی رت به یاد می آفرم که سیستانی ها به آن 

زمین پر تز یفرده س ا  هاسر ف رتهنمای من  جیرسفیته میگفیند. در آن ا

مرتباً یای رت نجان میدتد که حقیقتاً سفیته فسیاه بفد. ما فتلعاً در مح  یک 

 جیر سفیته لرتر دتجتیم.

دلی  هدم ف فد دریر در سیستان که سرهنری تامید کرده، باید مفرد 

، باد بررسی فتحقیق لرترۀیرد.دلی  تین تمر ، همانطفر که سرهنری ۀ ر

های جدید منطقه تسر یا سفیتن زمین ها ف فیرتنی فیرتبی فسیع بدسر 

تیمفر لن  هام  تز بین رفتن دریتان منطقه جده ،معلفم نیسر. من جیااً 

فار میانم که فزض باد نمیتفتند دلی  نبفدن دریر در سیستان باجد. زیرت 

د در حدفد دریتان بلندی رت دیده تم که درکناره های م رتی لدیمی هلمن

رفستای تفغانی هیدف در جما  رجد کرده بفدند. تۀر در امی دریر رفمیده 
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در  اهای دیگر منطقه هم میتفتند برفید. من در محلی بنام مچی نزدیک 

رتمرفد، ریجه های بزرت دریتان یرما رت دیدم که بیجی تز آن تز زمین 

فیرتنه های آن  بیرفن فلاب  رفیر بفدند. ظاهرتً جیر مچی که تمرفز فقط 

بالی مانده، زمانی با دریتان بزرت یرما محاط  بفده تسر. تۀر دریتان 

ماکفر زمانی ف فد دتجتند، چرت تمرفز نمیتفتنند ف فد دتجته باجند؟ تنیا 

چیزی که  زم تسر، یک حافمر یف  می باجد.تحر حافمر پادجاه 

ی ه تمید بیبفد تیرتن، هی  نفا تمنیر سرمایه ۀاتری ف فد ندترد ف در نت

تف اا نمی رفد. سیستان، همانطفر که  رد کرزن ۀ تند، بدفن جک لابلیر 

فتفتنامی آینده تی بزرت رت دترد فتۀر یک حافمر یف  ف پایدتر برآن 

فرمان برتند، دلیلی نیسر که به هظمر ۀاجته یفد نرسد ف دفباره  معیر، 

 1ثرفر فآبادتنی دفرتن کین رت بدیر نیافرد.

 

(Holdich )ماس هولدیچسرتو
2: 

یطابو بسیار  البی که تمج  سرهنری لرتمر نمفد، بیجی تز یطابه 

تی بفد که لبیً در یک ج  دیگر، درح فر  لسو بزرۀتری یفتنده بفد. 

تما یک ناته ف فد دترد که تمج ، تیجان به آن تجاره ناردند ف تۀر ت ازه 

سرهنری بیاطر تجاره تیاه  بدهید یفدم به آن تجاره میانم. من امیمانه تز

به یک یدمتاار ففادتر فلدیمی من دتجتند فت لیلی که تز تف کردند، تجار 

میانم. تین جیص جی  محی تلدین نام دترد ف من هملیار نقجه بردتری 

تحر نظر سرهنری،  ان یفد رت تز دسر دتد. لطعاً متف ه جدید که مرت 

                                                 
۱
 4۱2 -409مه ها، صصجغرافیای تاریخی سیستان، یا سفربا سفرنا - 

2
(  دارای نشان Colonel Sir Thomas Hungerford Holdichکلنل سرتوماس هولدیچ) - 

(،رئس انجمن سلطنتی C.B( ونشان بریتانیا)K.C.I.Eفرماندهی افتخاری در امپراتوری هندوستان )

ای مهم وی م( است وماموریت ه۱90۱تالیف «)مرزهای هندوستان»جغرافیائی لندن بود. کتاب مهم وی 

 عبارت بودند از :

 م.۱۸96ریاست هیات اعزامی بریتانیا در کمیسیون سرحدی ایران وبلوچ،سال  -

 م.۱۸۸4سرپرست گروه نقشه برداری هیات اعزامی بریتانیا در کمیسیون سرحدی روس وافغان به سال -

دیورند در کنر، به صاحب منصب ارشد نقشه برداری بریتانیا در هیئت اول مختلط عالمت گذاری سرحد -

 م.۱۸94سال 

صاحب منصب ارشد نقشه برداری هیات اعزامی بریتانیا در کمیسیون سرحدی واخان)رودخانه پامیر( به  -

 (444م.)جغرافیای تاریخی سیستان،ص ۱۸95سال 
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ف یای تز دستیارتن فی نقجه های محی تلدین برتثر تجنگی در بیابان رخ دتد 

بردتجته جده رت به سینه تض بسته بفد تا ۀم نجفند، در آیرین لحظه ها تفسط 

یک تفغانی تز مرت ن ار یافر. تین حد فظی ه جناسی ف فدت کردن  ان در 

لبا  تن ام فظی ه، بین مامفرین هندی یفجبیتانه منحار به فرد نیسر. 

ً مثا  هریک تز ما مدر بالنسبه طف  نی تر در هندفستان مانده تیم، لطعا

باهایی تز تین نفا فظی ه جناسی ف تز یفد ۀاجتگی  یر تن ام مسمفلیر، 

بریفرد نمفده تیم. چیزی که کم تسر جاید، لدردتنی تزتین تفرتد فظی ه 

جناک باجد. باید مانند سرهنری تسامی تین تفرتد فدتکار رت برتی تطیا 

فد ف آنیا رت معرفی کرد. من فار میانم که دری تفاار همفمی منتجر نم

فدتکاری ففیم رفحیه فطبیعر تیثارۀرتنه سانو محلی ف بفمی هند ف نزدیای 

رفحی با آنیا ففیم منض فطرز فار ف تلقی آنیا تفسط ااح  منابان 

تنگلیسی باهث میجفد که یفد تین ااح  منابان درکار یفد مففق تر 

همااری فیدمر ف تیثار هندییا بریفردتر  جفند ف بتفتنند تز حد تکثر

 ۀردند.

تفرتدی چفن نیالسفن فسندمن، تین حک دری فهم اری با 

زیردستان هندی یفد رت تا حد نیایر دترت بفده  لات تفتنسته تند  در یط تف  

مبارزه چنان نتای  دریجانی بگیرند فکارهای بزرت تن ام دهند. نام 

فیرسر ااح  منابانی ت افه نمفد که سرهنری ماماهفن رت هم باید به 

 زیر دستانض تز تیثار  ان یفد هم دریغ ندترند.

حا   به اکر چند مسمله  غرتفیامی می پردتزم. سرهنری یک سفت  

 غرتفیامی برتی تن من طرح نمفده که بسیار جبیه مسمله تی تسر که زمانی 

آن تین بفد که چارلز دفم در مقاب  تین تن من  غرتفیامی مطرح کرده بفد ف

تۀر یک کاسو لبال  تز آ  دتجته باجیم فآنگاه یک ماهی به آن بیندتزیم چرت 

 آ  ل  ریز نمیجفد؟

فتلعیر آن تسر که کاسو ل  ریز میجفد. در مفرد سیستان هم سمفت  

تین تسر که مقدتر هظیمی ۀ  ف ی هر ساله فترد سیستان میجفد، پک چرت 

میانم که رسفبار ف ۀ  ف ی هم بنحفی  ۀ  ف ی لبریز نمیگردد. من فار

رته یفد رت به یارو کاسه پیدت میاند. من معتقدم که در سیستان دف نیرفی 

طبعی مت اد ف میال  هم ف فد دترد که دتیماً تاثیر یفد رت رفی مقدتر ۀ  

ف ی ب ا میگاترد ف در نتی ه سط  زمین سیستان که متجا  تز ۀ  ف ی 
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ر حد معینی ثابر می ماند. سرهنری یفد معتقد تسر رفدیانه تسر، همیً د

که ۀ  ف ی تز کاسو سیستان چندتن یارو نمیجفد ف در آن تنباجته میگردد 

فلی در تثر نجسر مدتفم، ترتز سط  زمین ثابر میماند. سرهنری ۀ ر که 

آنیا مدتفماً ۀ  ف ی رفدیانو هیرمند رت تندتزه ۀیری میاردند ف میزتن آن 

 فبی تندتزه غیر هادی بفد. فلی من معتقدم که آنیا تین تندتزه بسیار با 

ۀیری رت در بند سیستان یعنی نقطو فرفد رفد هیرمند به کاسو سیستان تن ام 

 می دتده تند.

ما رسفبار رفدیانه رت نه فقط در بند سیستان، بلاه در  مکماهون:

 دیم.تمام طف  رفدیانه ف در نقاط میتل  دلتا تندتزه ۀیری میار

فتلعیر سمفت  برتنگیز تین تسر که محققین دیگر، یای پک  -هولدیچ

تز دیگری تز اافی آ  هیرمند در با  دسر )مناطق سرآ ( سیستان 

احبر کرده تند ف تین مسمله در جا  ۀیری نظریو من تاثیر دتجته تسر. به 

تین ترتی  من فار میانم مسملو فرفد ۀ  ف ی هظیم سا نه به سیستان 

طرح نیسر ف بلاه بیجتر ۀردض فچریو ۀ  ف ی در دتی  کاسه مطرح م

تسر. م رتی تالی رفدیانه، در دتی  سیستان در  یر جما  با تندکی 

تنحرت  به غر  می باجد. بادهای معرف  سیستان نیز دلیقاً تز همین  یر 

فلی یی   یر آ   رفدیانه می فزند. فلتی ۀ  ف ی دتی  آ  تسر باد 

بردتجتن آنیا نیسر فلی فلتی آ  پیض فتبییر جد ف ۀ  ف ی ظاهر  لادر به

جدند، باد میتفتند آنیا رت بایفد حم  کند. یفد سرهنری ۀ ر که بادهای 

سیستان چه لدرر هظیمی در فرسایض فحم  مفتد یاکی فرسفبی دترند. 

من یفد مجاهده کرده تم که در سیستان یرتبه های زیادی ف فد دترند که تز 

ر سایته جده تند ف در تثر فرسایض بادی همیً پفدر جده ف به تدری  به یج

هفت فرستاده میجفند. لات سا  به سا  کفچاتر فکفچاترمی ۀردند. من 

معتقدم که ۀ  ف ی فترد جده به سیستان رت می تفتن در احاری  نف  

نده ف نف  جرلی آن پیدت کرد که در تثر باد به آن ا حم  جده ف همه  ا پرتک

جده تند. باد سیستان به هی  ف ه یک پدیدس محلی نیسر، بلاه تین باد فف  

تلعاده حیرر تنگیز که در سیستان تز جما  غربی می فزد ف کار میسیفن 

سرحدی سرهنری رت آنقدر مجا  کرده بفد،در تمام ا حار جمالی سیستان 

رجته تا هرتر نیز ف فد دترد. به هیفه تز هرتر به آن طر  در هرض 

« یانو باد»کفه های پارفپامیزک ۀاجته تا مملاتی که سانو محلی به آن
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میگفیند، کماکان میفزد. حتی در آن ا نیز محدفد به للمرف فزض باد تمام 

نمیجفد. بطفر کلی تا آن ا که بنده تطیا دترم، باد سیستان، یک باد لاره تی 

ۀردد. همان مسملو  غال  بفده ف در تمام مناطق مرت ع تر آسیا تحساک می

فرسایض بادی فتی اد ۀفدتلیای بزرت ناجی تز آن فت مع یای های سطحی 

فحرکر آن در  یر  نف  در تثر فزض باد، در تمام آسیا، به فیده در 

سرزمین چف  که جما  پارفپامیزک لرتر دترد، مجاهده میگردد. تا حدفدی 

ی در آسیا،رسفبار میتفتن ۀ ر که تمام یای های طبقه بندی نجدس رسی ف 

 باد آفرده هستند.

یک مسملو دیگر نیز ف فد دترد که مایلم بیان کنم فآن تجارس سرهنری 

به کجافرزی بسیار ۀسترده ف مبسفط سیستان در دفرتن رفنق فآبادتنی آن 

در ۀاجته می باجد. سرهنری تز تماان تفسعه کجافرزی فعلی سیستان ف 

حد ف میزتن ۀاجته احبر کرد. رساندن فسعر ترت ی زیرکجر آن به 

فلی من یفدم همیجه جک دتجتم ف معتقدم هیچفلر  معیر بسیار زیادی در 

سیستان زندۀی نارده تند. من فار نمیانم که تعدتد کثیری رفستا های  دید 

ف لدیم سیستان، مسافن فغیر مسافن که جما رفی نقجه سیستان می بینید، 

ک مطقع زمانی در سیستان زندۀی معر  ف جایص  معیتی باجند که در ی

میارده تند. یفد سرهنری تجاره کرد که در سیستان با چه سرهتی، 

رفستاها در تثر باد فت مع جن های رفتن تز بین میرفند. در نتی ه من فار 

میانم که در هی  زمانی بیض تز کسری تز ک  رفستاها، مسافن نبفده تند. 

ه که در احرتی تا  ماان فتلع در کامیً تماان دترد تافر کنیم که آنچ

فاالو بسیار دفری در جما  سیستان رخ میدهد، در ۀاجته در سیستان هم 

رخ دتده تسر. یعنی رفستاها با تپه های جن رفتن پفجیده میجفند فغیر 

مسافن می ۀردند، بعد تز ۀاجر مدتی ، دفباره درتثر فرسایض بادی ، جن 

های دفن جده دفباره پدیدتر میگردند.  های رفی رفستا، کنار رفته ف رفستا

رفستامی که زمانی مسافن بفده با رفتن به زیر جن نا مسافن می ۀردد 

فسانو آن به رفستامی دیگر پناه می برند. فلتی که رفستای دفن جده دفباره 

ظاهر ۀردید، جاید نامسافن بالی بماند. به هرحا  بعد تز ۀاجر مدر 

دیده میجفد فلی در فتلع در هی  زمانی بیض  زمانی طف نی آثار دف رفستا

 تز یای تز آنیا مسافن نبفده تسر.
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به تین ترتی  ، در هی  زمانی ت مع جدید  معیر در سیستان متناس  

با تعدتد رفستاهای دتیر یا میرفبه نبفده تسر. فلتی من در آن ف یر به سر 

ن  معیر کثیر می بردم، متف ه جدم زمین های زرتهتی که متناظرتً با تی

بفده ف تفتنسته باجد آنیا رت تغایه کند،ف فد ندترد. سیستان  ای بزرۀی 

نامیده میجد، دفرتنی بفده که « تنبار غلو آسیا»نیسر ف تۀر زمانی درتاری  

تنبارهای غلو کفچک هم بسیار بزرت جمرده میجدند ف مقیاک های سن ض 

ه جبیه هرتر تسر باهث با تمرفز مت افر بفد. در فتلع مفلعیر سیستان ک

ۀردیده بفد که جیرر آن بسیار فرتتر تز تماانار فتلعی آن باجد. سیستان 

در میان احاری فکفیرهای یجک، بامر ف بسیار ۀسترده  نف  جرلی 

تیرتن، تنیا مرکز سبز ف زرتهی تسر که تین یفد باهث جیرر یارو تز 

 تستعدتد فتلعی آن میگردد فۀردیده تسر.

  دیگر هم ف فد دترد که جایان اکر می باجد فآنیم یک ناتو  ال

تنزفتی سیستان تسر. نقجه مف فد نجان میدهد که چگفنه رفدیانه ها 

فمنابع هدیده آ  در جما  فغر  سیستان باهم تیلی کرده ف فا  مجتری 

پیدت میانند. ۀاه ف بیگاه هم سیی  ها تز جما  سیستان به  نف  آن سرریز 

مفلعیر  غرتفیامی بسیار منحار به فرد فلی بسته تسر.  میگردند. تین یک

من هی  سرزمین دیگری رت در  یان سرتغ ندترم که مانند سیستان در تثر 

هفتم  ف محدفدیر های طبیعی تز ترتباط با مناطق تطرت  ف دفرف بریفد 

 محرفم جده باجد.

من تمیدفترم که در مفرد مسای   البی که سرهنری مطرح کردند، 

بیجتری به هم  آید ف تین سفت  رت هم به نفبو یفد مطرح میانم: چرت  بحث

ۀفدت  یا کاسو سیستان بتدری  تز بین نرفته تسر؟ چرت ۀ  ف ی ف رسفبار 

هظیم رفدیانه ها تین کاسه رت پرنارده تند؟  زم تسر بع ی ته ای 

 1محترم تن من نظریه های تازه تی در تین زمینه ها مطرح نمایند.

 

 (:Dr.Tealر تیل)دکت

مقالو سرهنری ماماهفن هم تزنقطه نظر  غرتفیامی فهم تز نقطه نظر 

زمین جناسی فف  تلعاده  ال  بفد. تین مقاله در زمان یفبی هم هر ه جد، 

زیرت تمرفز مسملو فرسایض فرسفبگاتری در سرزمین های یجک، یک 
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تسر. مف فا مطرح بین دتنجمندتن بفده ف تف ه همفمی رت  ل  کرده 

سرهنری یک تافیر هالی مجیاار  غرتفیامی  ال  تف ه ترین منطقه 

رت ترسیم نمفد که هبارتند تز: چرت ۀفدی بزرت با ۀ  ف ی ف رسفبار 

 رفدیانه پرنجده تسر؟ فچرت هامفن، دریاچو آ  جفر نیسر؟

در ترتباط با مف فا یا سفت  تف ، من فار میانم که ناۀزیر هستم یا 

ی ی زمین ف یا فر یو فرسایض فحا  تدری ی رسفبار نظریو نجسر تدر

فیای ها در تثرباد رت لبف  کنم. سرهنری جاهد ف دلی  مستقیمی برتی تثبار 

نظریو نجسر ترتمه ننمفد،فلی ۀ ر فرسایض بادی به افرر مستمر ف 

همیجگی ف فد دترد ف هم  می کند. آیا تین ما رت به سمر پایرض فر یو 

دی سف  نمیدهد؟ طبق تین فر یه ما باید ۀاجتو تین دفم یعنی فرسایض با

منطقه فتحف ر آن رت کم ف بیض به ترتیبی در نظر بگیریم که اییً اکر 

 میجفد:

در دفره ها فمرتح  تفلیه،میزتن ماال  یاکی ف رسفبار آفرده جده 

به منطقو مفرد بحث بیجتر تز حدی بفد که تفسط فرسایض فحم  بادی تز 

دد. در نتی ه  با کمی  ت افر رسفبار فرفدی فیرف ی در منطقه یارو ۀر

منطقه بالی مانده ف باهث پرجدن آن ۀردیده تسر. تلبته  زم نیسر که حتماً 

فرض کنیم در آن مرتح ، ۀفدی سیستان تا حد ل  به ل  فهمسط  با فیر 

تطرت  آن پرۀردیده تسر. در مرتح  بعدی، میزتن مفتد   امد حم  جده 

یانه ها در مقاب  لیاک با رسفبار یارو جده تفسط باد کاهض تفسط رفد

پیدت کرده ف با ت افر به افرر تی اد ۀفدی ها فۀفدتلیایی یفد رت نجان 

دتد. تفای  ۀرتفیای سرهنری تز تثرتر باد، به نظرمن، میتفتند ۀفیای 

حالتی باجد که در آن رسفبار فرفدی رفدیانه ها مسافی رسفبار یارو 

سایض بادی باجد. در ترتباط با مف فا یا سفت  دفم، به نظرمی در تثر فر

تید که دلی  جفر نجدن آ  هامفن، جستجفی هرچند سا  یک بار آن با آ  

 «1 تازه رفدهیرمند در فاف  سییبی می باجد.

 

 (G.W.Lamplugh)سخرانی لمپلوگ

در ترفپا ، چین ف تمریاای جمالی،ت مع تفده های بزرت  ی ف رک 

جی تز رسفبگاتری بادی در دفرتن های ۀاجته می دتنند. تییرتً رت نا
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(، درکا هاری نجان دتده که باد S.Passargeتحقیقار دکتر تک، پاسارت)

نه تنیا در رسفبگاتری یای سطحی، بلاه در تجای  ف تجا   یه های 

زیرسطحی هم مؤثر بفده تسر. دکتر پاسارت، معتقد تسر که دجر های 

ً در تثر فرسایض بادی بزرت اا  در د تی  کاسو تفریقای  نفبی، تساسا

درسر جده تند. در افرتی که سابقاً تافر می جد که تثر مدتفم ف دتیمی 

تسطی  بستر ناجی تز بارتنیا ف رفدیانه در تجای  تین دجر ها مؤثر بفده 

تند. تۀر نظریو دکتر پاسارت احی  باجد، یعنی یک دجر اا  ف بدفن 

د در تثر فرسایض بادی تجای  جفد، میتفتن پایرفر که بر ستگی بتفتن

ۀفدت  سیستان هم در تثر فرسایض بادی درسر جده تسر. تما درحا  

حا رهی  معیاری تز ح م ماال  یاکی فرسایض یافته ندتریم فتۀر 

سرهنری بتفتند معیاری تز ح م ماال  ریزدتنه فسبک حم  جده به بیرفن 

نماید، کمک بزرۀی یفتهد بفد. تحتما ً بسیاری  تزتین کاسه، با باد رت معین

تز ماال  ریزدتنه)ری ( تفسط باد بدفن تماک با زمین حم  میجفد فتپه 

های متحری ماسه تی  زف سنگین ترین ماال  یرف ی رت تجای  میدهند. 

تین ف عیر مجابه رسفبار معلق حم  جده با رفدیانه ف رسفبار بستر آن 

ای سبک بادی باید به  ایی رفته باجند. تحتما ً آنیا می باجد. ارتر فدتنه ه

تز مرزهای کاسه سیستان یارو جده فدر لسمر هامی نجسر کرده فمیانند 

که در تثر ریانار سطحی به تفلیانفک ها حم  میجفند. چنین تحفلی میتفتند 

 1ۀفد جدن کاسو سیستان رت  تف یه نماید.

ن بدلی  سنگینی فزن مفتد در ترتباط با نظریو ۀفدجدن کاسو سیستا

رسفبی  مع جده در آن ف نجسر تدری ی بسترکاسه، باید بگفیم که مثالیای 

زیادی ف فد دترد که در آن رسفباتی با  یامر لاب  تف ه در آ  کم همق 

ت مع کرده ف بستر آن نجسر کرده تسر. تما درتین مفترد تجییص هلر 

( بستر به دلی  فزن رسفبار فمعلف  آسان نیسر.آیا فرفرتنض)ته نجین جدن

ت مع نمفده بفده، یا ت مع رسفبار به تین دلی  بفده که بستر بدلی  دیگری 

نجسته تسر؟ در سیستان، به نظرمی آید که سط  آ  دریاچه فهمق « ته» 

آ  زمانی بسیار با تر ف بیجتر تز تمرفز بفده تسر. فزن چنین آبی به 

تسر که تا به تمرفز فترد دریاچه جده  تنیامی بسیار بیجتر تز فزن رسفباتی
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تند. به تین  یر نمیتفتن با لاطعیر ۀ ر که بار ۀ  فترده به ک  دریاچه به 

تدری  بیجتر فسنگین تر جده تسر. یادآفری می کنم که تثرتر فزن آ  در 

( بررسی G.K.Gilbertفرفجنینی بستر دریاچه بفسیلو  ی، کی. ۀیلبرر )

یده در سفتح  یلی  های لدیمی دریای یجک جدس جده ف نامبرده مففق ۀرد

بفنفی ، درکاسو بزرت تمریاای جمالی بع ی حرکار پفستو زمین رت 

مجاهده کند. تین حرکار متجا  تز با  آمدن سط  زمین هستند ف میزتن تین 

با  آمدۀی در  یر مرکز دریا یا همیق ترین لسمر آن بیجتر میجفد. بدین 

مانی درتثر همق ف فزن زیاد آ ، ک  دریاچه ترتی  معلفم تسر که ز

فرفنجینی پیدت کرده که متناس  با همق فسنگینی آ  بفده تسر ف حا  که 

 1دریا یجک جده، با  آمدۀی درسر در  یر هاک آن رخ میدهد.

 

 (:Garwood)سخنرانی پروفیسورگاروود

م من هم مانند سایرین به مسام  مطرح جده درتین ا، بسیارهیلمند هست

ف تمیدفترم سرهنری بتفتند فر یو فرفنجینی بستر کاسو سیستان رت تثبار 

نماید. من به تین فر یه هیلو یاای دترم ، زیرت مت اد آن، یعنی با  

آمدن سط  یک منطقه رت که تز آن میزتن معینی تز ماال  یاکی بردتجر 

کی به جده، جاهد بفده تم. در نتی ه فار می کنم ت افه نمفدن ماال  یا

یک منطقه باید باهث فرفنجینی آن ۀردد. فیمیدن ماانیزم تین فرفنجینی 

 برتی زمین جناک ها مسملو مجا  ف پر زحمتی تسر.

در مفرد دیدس هاک فرفنجینی، یعنی با  آمدن بیاطر حا  ماال  

یاکی فسبک جدن بار، مثالیای یفبی ف فد دترد. تز  مله در سفمد 

د دترند که در آن ا فرلو  ییم  یو ییی در فنرفد)نارفی( مناطقی ف ف

تثر اف  جدن ی  تز بین رفته تسر. در آن مناطق محفر بیجترین میزتن با  

آمدۀی سط  زمین برمحفر  ییم ترین  یو ی  که در هار ییبندتن 

درسر جده بفد، منطبق تسر. به هنفتن مثا  دیگر میتفتن پدیدس ف فد  فتن 

سفتح  رت اکر نمفد،درحالی که در طف   ترین دریتان نزدیک بع ی

کمربند ساحلی تثرسافنر تنسان دیده نمیجفد. تین نفا نفترهای ساحلی لبیً 

زیر آ  بفده فتییرتً با  آمدۀی دتجته تند. یا میتفتن به با  آمدۀی  دید 

هیمالیا فآل  تجاره نمفد که بسیاری تز آنیا ناجی تز اف   یه های ی  
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هار ییبندتن بفده تند. همه مثالیای فف  هاک پدیدس تجای  جده فدر 

فرفنجینی رت نجان میدهند. یفد پدیدس فرفنجینی هم، باید تماان پایر باجد ف 

 من یفجحا  یفتهم جد تۀر سرهنری آن رت به تثبار برساند.

 

 (:Strahanسخنرانی ستراهان)

ا ً یای تز نتای  تین بحث، به نظرمن، نجاندهندس آنسر که ما تحتم

دریک حلقو بستو تستد   می چرییم. زیرت تا آن ا که من فیمیده تم،ما به تین 

نتی ه رسیدیم که زمین در سیستان بیاطر سنگینی فزن رسفبار ته نجین 

جده رفی سط  آن ،فرفنجینی دترد. تز طر  دیگرتستد   می کنیم که 

ته نجین  چفن زمین فرفنجینی دتجته فپامین می آید، لات رسفبار در آن

میگردد. تین نمفنو زیبا تز دتیره تی تسر که در بع ی تستد ر زمین 

جناسی معمف ً ۀرفتار می جفیم فدفرض می چرییم. سیستان برتی من 

تدتهی کنندس مسمله معرف  مقایسو ییلی کفچک یا ییلی بزرت تز چیزی 

انی ( با ی فلفرتنک دیده میجفد. آن ا زمWaldArnoتسر که در فتلدترنف)

دریای بزرت ف فد دتجته که بتدری   با  یه های کم ف بیض تفقی رسفبار تا 

سط  با  پر جده تسر. م رتی یرف ی تز تین دریاچه که رفدیانه آرنف 

می باجد، همیق تر جده ف در نتی ه رسفبار دتی  دریاچه نیز در تثر یرفو 

نام « ین  دیدزم»تز رفد ماکفر به سط  پامین تری فرسایض یافته تند که 

نامیده میجفد. در مفرد « زمین لدیمی»دترد. رسفبار لدیمی ف تفلیه نیز

سیستان ف عیر مت افر تسر، زیرت ما رفدیانو یرف ی ندتریم ف تنیا دلی  

پامین آمدن سط  رسفبار نسبر به سط  تفلیو آنیا،پامین آمدن سط  آ  

د دترد که طبق آن دریاچه تسر. تین ا من سفت  میانم که آیا جفتهدی ف ف

سط  آ  دریاچه سیستان زمانی بسیار با  تر تز تمرفز بفده یا نه؟ 

 تجاا ر نظریو ساده  فیالص فرفنجینی به نظرمن به جرح زیر میباجند:

دریاچو سیستان کم ف بیض با دیفترهایی بی نظمی محاط جده که در 

سرهنری ففر ترت اا دترند. تۀر طبق فر یو  ۲00بع ی لسمر ها حدفد 

تین دریاچه  در حالر فرفنجینی تسر نه تنیا بستر دریاچه، بلاه دیفتره ها 

هم تحر تاثیر آن لرتر یفتهند ۀرفر. آیا باید  لبف  کرد که کناره ها ف 

ترت اا با ی آن ها ثابر مانده ففقط بسترپامین میرفد؟ لبف  تین تمر تا 

ک فرفنجینی در حدفدی مجا  تسر. بطفر کلی میتفتن لبف  کرد که ی
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سیستان بیاطر با  آمدن کفه های دفر ف بر آن رخ دتده تسر. ماحا  تین 

فرفنجینی منتیی به تی اد  ۀفدی زمین پایه جده تسر که مطالعو آن تز 

نظرزمین جناسی فف  تلعاده  ال  تسر. زیرت به ما ت ازه میدهد که تز 

میلیفن سا   ۲۳0تا  1۹٥فلایع ریدتده در دفرس زمین جناسی تریاسه)تز

تزهارحا ر( سر در آفریم. درتین سرزمین، جفتهد کافی ف فد ترد  1لب 

که نجان میدهند آن زمان جرتیط احرتمی حاکم بفد، آ  های محافر در 

یجای فعا  بفدند ف مقادیرهظیمی ۀ  ف ی فرسفبار حم  میاردند فته 

ه من نجینی های مف عی بستر های سن  نمک رخ می دتد. همچنین تف 

کامیً به تین مسمله  ل  جده که ظاهرتً تمیح، همرته با آ  به یک لسمر 

کاسه می رفند فدر آن ته نجین میگردند، درحالی در لسمر های دیگر کاسه 

 سیستان آ  ها، جیرین فلاب  جر  بالی می مانند.

 دریاتمه باید بگفیم که ما به مردی که نه تنیا چنین مساملی رت در 

العه کرده، بلاه آنیا رت به ف ه  البی هم برتی ما ترسیم نمفده، سیستان مط

 ۲دین زیادی دتریم.

 

 (:H.Yule Oldham)سخنرانی  اولی اولدهایم

همانطفرکه یفدکلن  ماماهفن نیز تطیا دترند، چند  نبه تز مسام  

سیستان رت آلای هانتینگتفن در مقالو  ال  یفد که تفسط تنستیتفر کارنگی 

ه، مفرد بحث لرتر دتده فتطیهار بسیار ترزنده تی در آن ا ترتمه منتجر جد

نمفده تند. تما من مایلم که با ت ازس ح ار یای دف سفت  رت مطرح کنم. یای 

رفزه تسر . کلن  ماماهفن فآلای هانتینگتفن، هردف؛  1۲0مربفط به باد

لی تا  یر فزض باد رت تز جما  با تندکی تنحرت  به غر  اکر کرده تند، ف

 ۳آن ا که به یاد دترم  رد کرزن در مقدمو  ال  تف ه یفد به کتا ، مفریه

نفجته که در کفیته باد تز جما  جرلی می فزد. « حا ی بابا»تحر هنفتن

رفزه درتثر کم بفدن  1۲0آیا سرهنری تین رت تامید میانند؟ بدفن جک باد
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تان به ف فد فجار بارفمتری )تتمفس یری( رفی هندفستان، در فا  تابس

می آید. باد در منطقو سیستان، تز  یر جما  می فزد ف کفه ها بطفر 

طبیعی به آن  یر جما  غربی میدهند. به همان ترتی  در کفیته هم باد 

جما  جرلی بف فد می تید.تما چرت جر  فغر   ایجان  درتین دف منطقه 

 هفض جده تسر؟ 

ن تسر.سر ان ملام سفت  دفم در رتبطه با طرز نفجتن کلمو سیستا

( نفجته تسر. تمریاامی ها آن رت   ۲e()با Seestanآن رت بافرر )

 e( ) بایک Siestan()با یک آی( مینفیسند فما نیز)Sistanبافرر)

هردف با تست اده « Sistan»ف « Seestan»( باار می بریم.لطعا iًفیک

ل ظی دترد ما ت«  Siestan»تز تل ظ تیتالیامی، لرتمر مجابیی دترند، فلی 

که تندکی غیر مطممن تسر. چرت سرهنری تز آن تست اده کرده تسر؟ با یره 

من یک پیجنیاد در مفرد مسملو  ال  تف ه طبیعر جیرین ت  هامفن  دترم. 

تلبته تطیهار بیجتری  یر تظیار هقیده نیامی  زم تسر فلی با تطیهار 

اله یجک میجفند. تز  مله مف فد هم میتفتنم بگفیم که هامفن ها تقریباً هرس

فلتی تف  بار کلن  ماماهفن به سیستان رفر، هامفن ها یجک بفدند فلی 

بعدتً بسرهر پرجدند. تۀرچه دریاچه زیاد یجک میجفد،ممان تسر تمیح 

جفر آن که هربار در بستر بالی مانده تند، لب  تز پرجدن م دد،تفسط 

د. تین یرفو تمیح یجک بادهای لفی به یارو محدفدس  دریاچه حم  ۀردن

نمک میتفتند یک دلی  تالی برتی جفرنجدن دریاچه تلقی جفد. تلبته میزتن 

تمیح حم  جده به یارو بستگی به تناف  یجک جدن دریاچه دترد فلی 

هربار، به ترتی : یجک جدن،ته نجینی تمیح فحم  با باد،میتفتند تفتلی 

 1 فچریو تحف ر رت بیان دترد.

 

 ی مکماهون:پاسخ سرهنر

تبتدت  زم تسر تز سرتفماک هفلدی ، تجار کنم که در بیانار یفد هم 

جیااً به تین ان  تبرتز لط  فرمفدند فهم کار میسیفن سرحدی رت مفرد 

لدرتنی لرتر دتدند. بعد تز آن،به چند ناته فسفت  که ح رتر محترم مطرح 

ر یفد سرتفماک فرمفدند در حد تفتن فتستعدتد یفد  فت  میدهم. با سفت 

هفلدی  جرفا میانم. تفلین مف فهی که تیجان ۀ تند در ترتباط با اافی 
                                                 

۱
 422 -42۱جغرافیای تاریخی سیستان،ص - 
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آ  هلمند بفد، تین ناته،فف  تلعاده میم بفده ف زم تسر  فت  اریحی به 

آن دتده جفد. سرتفماک فسایر محققین که اافی آ  هیرمند رت مجاهده 

ً در پامیز به سیستان س رک رده تند. آن مفلع سا ، نمفده تند، همگی تقریبا

آبان( تنیا دفره  10یعنی حدفد ه تو آیر سپتامبر تا تنتیای تکتبر)تف  میرتا 

می  یا  100تی تز سا  تسر که میتفتن ۀ ر آ  هیرمند در طفلی حدفد 

بیجتر فکمتر که ما تطیا دتریم، اا  می باجد. برتی تثبار تین مدها، من 

ماکفر  ماهگیرتن می تفتنند با سط  ماهی به مطلبی تجاره میانم که  درتیام 

بگیرند، چفن لادر به دیدن ماهی ها در زیر آ   هستند. در بقیه تیام سا  آ  

رفدیانه ۀ  آلفد فغلیظ تسر. سط  آ  رفدیانه در تفم  ماه 

تبان( به تدری  جرفا به با  رفتن می کند فهمزمان با آن،  10نفمبر)حدفد

،تا حدفد کریسمک)دیماه( تبدی  به یک سیی  ۀ  آلفد فۀ  آلفد ترمیگردد

جایتی رن  غلیظ میجفد. میدتنیم که بار رسفبی رفدیانه بسیار با سر ف 

ففر ۀ  ف  ی  1۸در یک مفرد مجاهده ۀردید که یرتبه هایی در زیر 

 رفدیانه تی مدففن جده بفدند.

بار ما تقریبا دفسا  فنیم در سیستان بفدیم فآلای فترد،بطفر مستمر 

رسفبی رفدیانه رت تندتزه ۀیری میارد. طبق محاسبار فی،حد متفسط ۀ  

ف ی آفرده جده تفسط رفدیانه هیرمند در هرض یک سا  کافی تسر که 

می  مربع رت با  یامر یک ففر بپفجاند. هیفه برهیرمند  10مساحتی 

رفدیانه های دیگری هم ف فد دترند. من رفی تین مسمله تأکید زیاد کردم 

زیرت میم تسر. تۀر لبف  کنیم که رفدیانه رسفبار زیادی به همرته نمی 

« تین رسفبار ک ا می رفند؟»آفرد ، درتین افرر سمفت  دیگری یعنی 

بی مفرد یفتهد بفد. بطفر ییاه تارتر میانم که رفد هلمند مقادیرفف  

تلعاده زیاد رسفبار به همرته می آفرد. هیفه برآن تح ام زیاد ماال  

ً همرته با آبیای  یاکی دیفتره های کاسو سیستان هم مطرح تسر که مرتبا

سطحی به دتی  کاسه می ریزند. هام  میم دیگر در مفرد سیستان، هام  

باد تسر. بنده یک لحظه هم فارنارده تم که باد سیستان مف عی 

 فمیافص به یفد تسر. 

ده تیم. من ما مطالعار بسیار دلیق فهلمی رفی باد سیستان تن ام دت

تطیهار کاملی تز باد هرتر فسایر مناطق آن حدفد رت به همرته دترم. 

درتین مسمله جای نیسر که باد در تمام آن مناطق تز جما  فدرسر تز 
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للمرف رفسیه می فزد. تین باد در هرتر بسیار لفی تسر فلی در کفه های 

آناه حدتکثر فتلع در سرحد جرلی تیرتن تحساک نمیجفد. ف ال  ترین ناته 

سرهر فنیرفی تین باد در  ض ف فین که درسر در جما  سیستان لرتر 

دترد، رخ میدهد. باد ماکفر با لدرر زیادی در تمام سیستان می فزد. تما در 

 نف  سیستان تز لدرر آن کاسته جده ف به زفدی ناپدید میگردد، بطفریاه 

تلبته در فا  باد های  آنرت در  ادس ت ارتی)نفجای( تایً تحساک نمیانید.

رفزه، در  ادس ت ارتی هم باد می فزد فلی تین باد تز نظر تفتن ف  1۲0

رفزه نیسر فبه هیفه در  یار  1۲0لدرر ف تستمرتر، دیگر آن باد 

مت افتی میفزد. ما  یر باد سیستان رت به دلر ف مستمرتً تندتزه ۀیری کردیم 

فزد که تندکی در غر  تمتدتد ف برما ثابر جد که تین باد در لطاهی می 

ً بین  فسه برچیارم در ه ۳۳۳فنیم در ه تا  ۳1٦جما  فتلع جده ف دلیقا

 .1میباجد

من فترد مبحث کجر فزرا ف زرتهر سیستان  نیفتهم جد. تز آنچه 

که به کرتر در مفرد کجافرزی سیستان تز لدیمی ترین زمانه ها در کت  

م که سیستان  امی آباد،حاالییز جرلی نفجته جده،میتفتنیم نتی ه بگیری

فثرفتمند بفده تسر. بنده یک لحظه هم جک نارده  فنمیانم که همفتره 

تندکی تغرت  در مفرد  معیر ف غنای ۀاجته سیستان به هم  آمده تسر، تما 

جفتهد زیادی ف فد دترد که نجان میدهند سیستان در لدیم به هرحا  

 حاالییز فپر رفنق فغنی بفده تسر.

ه کنید که زمانی که سرتفماک هفلدی  تز سیستان بازدید میارد، تف 

آباد ترین ف پر رفنق ترین بیض های سیستان لدیم یعنی ترلفن فسارفتار، 

 یجک ف بایر بفدند.

                                                 
۱
( مشخصی میشود.گلباد میتواند ماهانه، Wind Roseقه، بوسیلۀ گلباد)معموالًسرعت وجهت باد هرمنط- 

یا فصل یا سال  فصلی وسالنه  رسم شود. ومنظور از آن حدوسط سرعت وجهت باد های وزیده در ماه

میباشد.دریک گلباد حدوسط سرعت وتعداد دیده بانی های وزش هریک ازباد های وزیده از هشت جهت)به 

ی، شرقی،جنوب شرقی و...(ترسیم میشود.آنچه مکماهون ذکر کرده، سرعت ترتیب شمال،شمال شرق

 3۱6مهر( است. زاویۀ مذکور توسط مکماهون ۸خرداد تا ۱0روزه) ۱20وجهت باد غالب در طی دورۀ 

( درجهت عقربه های ساعت سنجیده ONسه برچهار درجه( زاوایه ایست که از خط ) 3۱3ونیم تا 

( یعنی از مرکز به طرف ONاست ودر نتیجه ) SNوسط خط مرکز دایرۀ گلباد و Oمیشود)

 444،ص4۱شمال(.)رک:جغرافیای تاریخی سیستان،ورقی شماره 
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دکترتی ، به  زمیار فنی تجاره کرده فرمفدند که جفتهد فتدلو مستقیم 

، هم تظیار برتی تثبار فرفنجینی سیستان ف فد ندترد. آلای ۀارففد

تمیدفتری کردند که من بتفتنم نظریو فرفجنینی سیستان رت تثبار نمایم. 

یف ، کار سیتی تز من مییفتهید. تنیا جاهد مستقیم تز ته نجین جدن منطقو 

سیستان، که میتفتنم به جما معرفی کنم، همان تسر که دریطابه یفدهرض 

جی  طفلی تین بستر کردم فآن سط  با تر بسترهای لدیمی رفدیانه تسر. 

ً مسافی  جی  طفلی  بستر  دید رفد هلمند تسر که در  های لدیمی تقریبا

ترتز پامین تری کجیده جده تسر. بردتجر یفد من تین تسر که فلتی آ  در 

آن بستر های لدیمی ف با   اری بفد، بستر دریاچه هم با تر تز حد فعلی ف 

 ،بسترهای لدیمی جی  زیاد تری متناظر با آن ها لرتر دتجر فبه تین دلی

نسبر به بستر فعلی هیرمند ندتجتند. آن زمان  سر فییز آ  همان بفد که 

تمرفز هسر. زیرت آن رفدیانه ها آبرت به همان دریاچه فکاسه تی تیلیه 

میاردند که هم همق دریاچه ف کاسو فعلی سیستان بفد. تین تنیا دلیلی تسر 

سیستان هر ه نمایم ف ترزض تین دلی   که من میتفتنم برتمر فرفنجینی

 همانقدر تسر که باید باجد.

دکترتی  سفت  کردند که آیا میزتن ۀ  ف ی ف رسفبار که تفسط 

رفدیانه فترد منطقه میجفد، بیجتر تز ماسه ف ری  حم  جده تفسط باد به 

یارو تز منطقه می باجد یا مسافی آن تسر؟ من میترسم که به تین سفت ، با 

به فسعر زیاد منطقه،نتفتنم  فت  دلیق دتد. من دتده های تندتزه ۀیری  تف ه

جده در مفرد رسفبار بادی برتی ک  منطقه رت در تیتیار ندترم ف در نتی ه 

نمی تفتنم مقدتر ۀرد فیای ف رسفبار سالیانه حم  جده با باد بیارو تز 

اید به آن بیض سیستان رت تعیین کنم. باد در ناحیو ۀفدزره کمتر می فزد ف ج

تز کاسو سیستان تف یی نارد فلی هنفز نمیتفتن تین نتی ه رت اد در اد 

احی  دتنسر. تۀرتین نتی ه ۀیری احی  باجد دیگر نمیتفتن ۀ ر که ۀفدی 

های سیستان مانند هامفن ها ف ۀفدزره درتثر فرسایض بادی درسر جده تند. 

فتن  جفد که در چفن در حدفد ۀفزره فزض باد کم تسر. ممان تسر هن

ۀاجته نیز فزض باد درۀفدزره، کم بفده تسر. من فار میانم که تین تمر 

احی  باجد، چه حتی لدیمی ترین یرتبه های سیستان هم در همان  یتی 

سایته جده تند که تبنیو فعلی سایته می جفند. یعنی دیفترهای کناری یرتبه 

دف دیفتر دیگر تنتیایی های لدیمی هم درهمان  یر فزض فعلی باد هستند ف 
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همفد به سمر فعلی باد می باجند. به تین ترتی  می تفتن ۀ ر که در لدیمی 

ترین دفرتن هم که بع ی یرتبه ها به آن متعلق هستند، یر فزض باد 

همان بفده که تمرفز هسر فتحتما ً تفزیع جدر فزض باد در لسمر های 

 میتل  منطقه هم تغییری نارده تسر.

به  فت  دتدن به سفت ر آلای لمپلفت،که مقدتر مفتد  بنده لادر

سا  پیض،درهمین  ۹ریزدتنه حم  جده با باد رت پرسیده تند نیستم. حدفد 

تن من یطابه تی تیرتد کردم فتف ی  دتدم که درتمام منطقو فسیع احرتی 

بلفچستان، فتلع در  نف  سیستان،چیزی که بیض تز همه به چجم مییفرد 

ماسه بادی فجن های رفتن تسر که لسمر تهظم آن احرت  ت مع تپه های

رت فرت ۀرفته تسر. لسمر تهظم آن جن ها، طبق تعری  آلای لمپلفت تز 

نفا درجر تر فسنگین تر،یعنی ماسه)سیلیک( هستند فمفتد ریزدتنه تر در 

 .1آن تپه های جنی ف فد ندترند. من نمیدتنم که ارتر سبک ترک ا رفته تند

آیا سط  آ  دریاچه زمانی »ا سفت  آلای تسترتهان، یعنی در ترتباط ب

باید بگفیم که منظفر تیجان رت متف ه « با تر تزسط  فعلی بفده تسر؟

نجدم.آیا منظفر جان تین تسر که همق آ  بیجتر بفد؟ یا تیناه بستر دریاچه 

در سط  با تری لرتر دتجته تسر؟ تۀر مفرد نظرتیجان سفت  دفم تسر، 

یم که  فت  مثبر تسر فمن لبیً ۀ تم که هم بستر دریاچه فهم بستر باید بگف

ً با تر تر بفده تند فآثار بع ی تز بسترهای لدیمی  رفدیانه ها سابقا

رفدیانه ها هنفز هم بالی تسر. تما تۀرسفت  تف  مفرد نظرتیجان 

باجد،یعنی در ۀاجته، دریاچه همیق تر بفده، باید بگفیم که  فت  لطعی 

فنمی دتنم در دفرتن مالب  تلتاری  ف ع به چه افرتی بفده تسر.  ندترم

تما در ۀاجـتو تارییی نزدیاتر، هرکسی که مطلبی در مفرد دریاچو سیستان 

نفجته آن رت با همان تبعادی تفای  کرده که تمرفزه تفای  می جفد. 

می  اکر جده  1٥می  فهرض متفسط آن حدفد  100یعنی همفتره طف  آن 

مرفز هم تبعاد دریاچه همین تسر فلات به نظرنمی رسد که دریاچه تسر. ت

در ۀاجته بزرۀتر فدر نتی ه همیق تر بفده باجد. بستر های لدیمی رفدیانه 

ها فکانا  های لدیمی،کم فبیض همان بزرۀی ف تبعادی رت دترت هستند که 

آ   بستر تمرفزی رفدیانو هلمند فکانا  های آبیاری دترند، در نتی ه آنیا

                                                 
۱
دراین مورد تحقیقات دانشمند آلمانی در مورد فرسایش بادی سطح زمین سیستان وحمل ریگ ها به  - 

 د.یل ولمپلوگ خواهد بوبخشی برای آقای ت هلمند، جواب قناعتوالیت منطقۀ ریگستان در جنوب غرب 
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بیجتری نسبر به تمرفز، که پیض نیاز ف زمو ف فد دریاچه بزرۀتری بفده، 

 تز یفد هبفر نمی دتدند.

در مفرد سفت ر دیگر تسترتهان، باید بگفیم که تلبته من هم مقالو 

آلای هانتینگتفن رت به دلر یفتنده تم ف تلامر آلای هانتینگتفن در سیستان، 

ه  یار ف فتن  مسام  رت بررسی کند. آنقدرطف نی نبفد که بتفتند هم

تیجان پدیده های میتل  مفرد بحث رت نفسانار  دی، دفره های ییبندتن ف 

مابین ییبندتن منسف  نمفده فتحتما  دتده تند که ممان تسر رفدیانو 

هیرمند تز یک طر  به طر  دیگر سیستان  اب ا جده باجد. تۀر بنده 

ً در سیستان به تیجان میگ تم تردید تیجان رت در تین مفرد می دت نستم، لطعا

که رفد هلمند فهامفن نه یک بار بلاه به دفعار تز یک طر  به طر  

دیگر سیستان  اب ا جده تند. در ترتباط با تل ظ کلمو سیستان باید بگفیم که 

لدیمی  می باجد، زیرت تین کلمه تزلغر« Seistn» احی  آن

 نفبو یفد تز ساستان( می آید که آنیم به Sejistnس ستان)

«Sakaestan  » ۀرفته جده که به معنی سااستان یا سرزمین سااها

تسر. دریاچه طبق تطیا من تییرتً فقط یک بار به طفرکام  یجک جده 

تسر. فسعر آ  دریاچه بسته به فا  آبی فپر آبی رفدیانه همفتره بزرت 

جده در بستر فکفچک میجفد. پیجنیاد به هم  آمده که طبق آن تمیح یجک 

دریاچه با باد به بیرفن حم  میگردد، فر یه یفبی به نظر می آید. فار 

ً تمام حر  های یفد رت زده باجم. من در مفلعیتی نیستم  میانم که تقریبا

ف رأر هم نمی کنم که تدهای ح  تمام مسام  مبیم ف پیچیدس سیستان رت 

یعنی فرفنجستن یا دتجته باجم. مدهی نیستم که فتلعیر مف فا مفرد بحث 

بردتجر حم  رسفبار تفسط باد رت فیمیده  ف فت  احی  رت یافته تم. من 

فقط نظرتر فتیده های یفد رت بیان کرده تم ف تز جما هم بیاطر یاد آفری 

 1مفترد فف  تجار مینمایم.

 نتیجه:
یطابو ماماهفن در با  سیستان، فتباره ها فبحث های هلمی  که 

ااح  نظرتن فدتنجمندتن  تنگلیسی افرر ۀرفته ،  برتین یطابه تز سفی
                                                 

۱
، صاحب منصب «تیت»از  باید ،42۷-422یای تاریخی سیستان یا سفر با سفرنامه ها، صصفجغرا - 

منابع ومآخذ سیستان شناختی درمیان وی « سیستان»یاد نمودکه کتاب  مکماهون تنقشه بردار عضوهیئ

 .،شاذ ونادر است
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یای تز  ال  ترین بحث های هلمی فبا تهمیر در مفرد  غرتفیای طبیعی 

فتارییی فتلتاادی سیستان تسر، زیرت که تا تمرفز هیچیک تز یفد ته  

نظر سیستان یا دفلر های تفغانستان یا تیرتن، تین هیلمندی رت نجان ندتده 

ً مفظ  کنند که همه نقاط سیستان رت  تند تا ۀرفهی تز ته  فن رت رسما

ۀردض کنند ف تزمفلعیر فیرتنه های جیرهای تارییی  ف سدها فبندها ی 

لدیمی بر رفدیانه هیرمند ف کانا  های منجع  تز آن که تمرفز یجاند ف 

آبی در آنیا  اری نیسر، فهمچنان دلتاهای میتل  هیرمند  ففسعر دریاچه 

ری یا جیرینی آ  آنیا،پرندۀان فچرندۀان تطرت  هامفن، های هامفن فجف

رفزه ف تاثیر آن رت برتللیم  1۲0مسملو ته نجین جدن زمین سیستان، بادهای 

سیستان،فمیزتن فرسایض سط  زمین ، تلفتم فطفتی ی که در سیستان زندۀی 

میانند ف ف عیر رفستاها فمناز  مسافنی فچگفنگی معیجر مردم  

تطیهار لاب  تف ه رت ۀرد آفری کند ف در تیتیار فغیره تین همه 

هیلمندتن لرتر بدهد.تما هیمر تنگلیسی به ریاسر ماماهفن تین کار های 

 میم فم ید رت تن ام دتده ف در تیتیار ته  پدفهض ۀاتجته تسر.

باید ۀ ر که ،تز میان تمام نظریار فمباحثار پیرتمفن ۀزترض 

هندفستان، بسیارمیم فتساسی تسر،  ماماهفن، نظریار  ردکزن،فیسرتی

 زیرت هد  تنگلیک رت تز تهزتم ماماهفن به سیستان بیفبی رفجن میاند.

دفمین ناتو لاب  تف ه تینسر که، تهزتم ماماهفن به سیستان برتی 

سن ض تهمیر سیاسی فنظامی فتلتاادی تین تیالر بفده تا  لدر فلیمر آن 

د نظر تفلیای تنگلیک باجد. ت رتی بین رفک فتنگلیک  م 1۹0۷در لرتر دتد 

فا  ججم معاهدس پاریک در با  حامیر در مفلع برفز تیتیفار بین 

تیرتن فتفغانستان فح  آن دیگر تین همه دستگاه  زم ندتجر فتهزتم یایزتر 

فپاناد ن ر برتی چه بفد؟ تهزتم پیاده نظام ف سفتره نظام چه لزفمی دتجر؟ 

یان رحام تین همه ااح  منا  تنگلیسی دفسا  فنیم تفل  برتی چه ؟ 

همرته دتجته باجد. یای سیستان فقط ه ر هزترمی  مربع زمین به  زم نبفد 

هزترمی  مربع زمین مساحی کردیم. نتی ه ۳۸دتجر،ماماهفن میگفید ما 

ن ری به تیالر سیستان چه  تین همه سعی فکفجض تین هیمر یایزتر ف پاناد

 ؟1بفد

                                                 
۱
خود درمورد سیستان را درگزارش های ذیل به وزارت بگفتۀ دکتر احمدی ، مکماهون نتیجه تحقیقات  - 

 خارجه انگلیس ارائه کرده است:
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 مپنجفصل 

 

 ش۱3۱۸ -۱3۱5رات سالهای مذاک
 

 مدخل:
تز تسناد بر ا مانده تز دفرتن تمان هللا یان هی  سندی كه نجان تز 

تهترتض تیرتنی ها بر تفغانستان بیاطر تیل ار مرزی فیا كم جدن آ  

هیرمند باجد به میحظه نرسید. جاید دلی  تین تمر ۀاجته تز تینكه به رفتبط 

جته، نجان تز تین نیز باجد كه یجك سالی دفستانه میان دف كجفر ترتباط دت

مدهجی كه مف   تقلی   ریان آ  رفد هیرمند ۀردد در تین دفرتن به فلفا 

 نپیفسته بفد. 

 

 :۱3۱5و ۱3۱0اهداف پروتوکولهای 

 ادفر حامیر ماماهفن تا حدفد سی سا  دیگر مف فهار  تز زمان

 سالیای یجک مربفط به آ  هیرمند بسته به حفتدث  اریه بفد ففقط در 

 سالی لاب  تف ه پایتیر های دف کجفر لرتر میگرفر.

م(مبنی برتقسیم بالمناا و آ  1۹۳1ض)1۳10پرفتفکف   دی 

س یر تیرتن در  1۳11حفر  1۷هیرمند تز دهنو نیرجاهی بفد فمرتسلو 

کاب  تقسیم آ  در چیار بر ک یعنی با تر تز بند کما  یان فحتی تقلی  

 طی تقا ا جده بفد.آبیاری در هیرمند فس

                                                                                                                   
-Recent Survey and Exploration in Seistan, Vol.2۸,no.3-4,Journal of Royal 

Geographical Sosiety,London.۱906 

-The Southern Borerlands of Afghanistan, Vol.9,no.4,Journal of Royal 

Geographical Socity, London,۱99۷. 
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م(تز تثر یجک سالی بازهم مجایتی درتین 1۹۳٥ض)1۳14در سا  

هیمر های طرفین مفتفقه  1۳1٥زمینه ظیفر کرد ف در پرفتفکف  سنبلو 

 نمفدند هرمقدتر آ  رفدیانه هیرمند که به بند کما  یان برسد تز بند

یای کمالیان تلی لیجک با تلمناا ه بین رهای چیانسفر تفغانی فرها

سیستان تیرتنی تقسیم ۀردد. فهریک تز طرفین حق دترند که سیم یفد رت 

 دریای یفد درهرک ا که مفرد تحتیاو باجد ببرند.

نمایندۀان هردف کجفر در بند کفهک حا ر فپک  1۳1٦در میزتن 

تز تندتزه ۀرفتن مقدتر آ  تنیار طرفین فتعیین میزتن تقسیم بالمناا و آ  تز 

مفرد تفتفق  1۳1٥جک مطابق پرفتفکف  سنبلو بندکمالیان تا لی

 لرترۀرفر.

بعد تز منعقد جدن دف فیالو فف  تلاکر برتی تنعقاد لرتر دتد تقسیم آ  

دلف  ۸هیرمند ماتکره بعم  آمد فبا یره لرتردتدی در جانزده  فقره به تاری  

 منعقد ۀردید که متن آن تز تین لرتر تسر: 1۳1۷

 

 بین دولتین افغانستان وایران قرارداد تقسیم آب هیرمند

 شمسی ۱3۱۷منعقدۀ هشت دلو 

چفن دفلر پادجاهی تفغانستان فدفلر جاهنجاهی تیرتن هر دف بالسفیه 

مای  بفدند که رت ع به تقسیم آ  هیرمند بین دف مملار لرتردتد هاد نه تی  

دتده جفد فبرتی تن ام تین مقافد لرتردتد میافای منعقد فتم ا نمایند 

 نمایندۀان میتار یفد رت به جرح ای  تنتیا  نمفدند. لیات

تز طر  دفلر جاهنجاهی تیرتن  نا  آلای بالر کاظمی س یرکبیر 

دفلر جاهنجاهی در کاب   فتز طر  دفلر پادجاهی تفغانستان هالیقدر 

  یلر مم  هلیمحمد یان  فزیر تمفر یار و  دفلر پادجاهی.

نامه های یفد که فت د جرتیط  نمایندۀان مزبفرپک تز تباد  تیتیار

 احر ف تهتبار بفدند در مفتد ای  مفتلر نمفدند:

دفلتین تیرتن فتفغانستان مفتفقر مینمایند که همه ساله  -مادس تف 

هرمقدتر آ  رفدیانه هیرمند  که به بند کمالیان میرسد بین تیرتن 

 فتفغانستان تز بند کمالیان به بعد بالمناا ه)؟( تقسیم جفد. 

زتید برمقدتر آبیاه فعیً برده « کمالیان»برتی تیناه تز ده -دس دفمما

میجفد مار  نگردد، دفلر تفغانستان تعید میاند که در فاالو مزبفر 



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        227 

هیفه برتنیاری که  اری بفده فهسر ، نیر دیگری تحدتث فحتی تعمیر 

 ننماید.)؟(

فا   مامفرین فمیرتبیای م از طرفین مت قاً همه ساله در -مادس سفم

یزتن مقدتر آبی که در بندکمالیان فدر سیم طرفین محسف  میدترند 

تاسییسر مقدتر آبی که هریک تزطرفین بفسیلو تنیارمنجعبه تز هیرمند می 

 برندمعلفم مینمایند، به لسمی که تیندف سیم متسافی باجد.

افرر تقسیمار فتسامی تنیار فمقدتر هریک تز تنیار طرفین رتپک 

دیگر تبیغ یفتهند نمفد. تۀربعد تز تین تغییری در  تزتجییص به یک

افرر های مزبفر لزفم جفد که بیفتهد در یا ا ت افه فدر هفض  ای 

 دیگر کمتر کنند به یک دیگر تطیا یفتهند دتد.

دستگاه ها فتدفتر  زمه برتی تعیین مقدتر آ  رفدیانه  -مادس چیارم

ستان بیرو دفلتین بالمناا ه فتنیار طرفین رت مامفرین فنی تیرتن فتفغان

تییه کرده فدر مح  های مناس  تز بندکمالیان ببعد نا  نمفده فدر 

افرر لزفم م رتی رفدیانه رت نیز تز بندکفهک تلی سییسر تنظیم 

 مینمایند.

برتی تیناه تقسیم آ  رفدیانو هیرمندتز بندکمالیان بف ه  -مادس پن م

ر ۀیرد، مامفرین فنی طرفین در هاد نه که منظفر تین لرتردتد تسر افر

نقاطی که مناس  بدتند دریای های یفد مقسم های دتیمی یفتهند سایر 

فمیارو سایتن تین مقسم ها رت طرفین معاهدین بعد تز حاف  تفتفق 

نظریک دیگر در طرح آن متناس  با مقدتر آبی که می برند هیده دتر 

 یفتهند بفد.

یمی،بندهای ۀزی بقرترسابق تا سایتن سد فبندهای دت -مادس ججم

سایته یفتهد جد فتۀر طرفین برتی بستن بندها به چف  ۀز رفرر دتجته 

 باجند به تادیه لیمر بیک دیگر یفتهند دتد.

ً تز رفدیانه هیرمند تز  -مادس ه تم چفن دهنو نیرهای که مستقیما

بندکمالیان منجع  جده فبیای طرفین  اری میجفد یاکی میباجند برتی 

زیان فنقاان در حاو هریک تز طرفین پیدت نجفد دفلتین متعید  تیناه

میجفند که تز تاری  تم ای تین لرتردتد منتیی تا چیارسا  بمرفر آن دهنه 

 رت با آ ر فآهک هریک بیفد به ترتی  احی  بسازند.
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دفلتین متعید میجفند که هیچگفنه تلدتمار فهملیار تز  -مادس هجتم

ر محمد یان سییسر که مقسم آیرین تسر نیفتهند تا بند دفس« بندکمالیان»

 کرد که مف   نقاان یا ناث میزتن سیم هریک تز طرفین بجفد.

دفلتین تیرتن فتفغانستان متقابیً مفتفقر مینمایند که مامفرین  -مادس نیم

فنی فمیرتبیای که مامفر ت رتی هملیار مندر ه درتین لرتر دتد هستند 

ستن فسایتن فپای کردن فتنظیم بندها فتنیار فهمچنین همله  ار مامفر ب

بند کیک فسییسرکه تلدتم به آن  بمف   تین لرتردتد دریای طر  مقاب  

م از جمرده جده باجد بدفن تسلحه میتفتنند با  فتز به یای یک دیگر 

 برفند.

تباره : ماال  فتدفتر فتجیایی که مامفرین فهمله ها برتی تن ام 

تردتد  زم دتند یا برتی رفع حفتی  زندۀی یفد در فظای  مندر ه درتین لر

مفلع یرفو تز سرحد همرته یفد می برند تز حقف  ۀمرکی معا  یفتهند 

 بفد.

در افرتی که رفدیانو هیرمند با ی بندکمالیان به   -مادس دهم

بستر دیدی منتق  جفد مدلف  مادس  تف  در مح  دیگر که به منزلو 

سفر فعلی میباجد با مفتفقر دفلتین ت رت فتقسیم بندکمالیان در هیلو چیان

یفتهد جد. چنانچه پامین تر تز بندکمالیان به بستر  دید منتق  فیا بستر فعلی 

طفری همیق جفد که برتی ترت ی  سیستان آبیاری  ممان نجفد ، دفلتین 

مفتفقر میانند که درتین افرر برتی تست اده ترت ی سیستان تز سیمیه 

ده تف   معین جده تسر بر ایر طرفین تحر جرتیط  دتۀانه آبی که در ما

 لرتردتدی دهند.

 هرۀفنه تیتیفی در ت رتی  مقررتر تین لرتردتد رخ  -مادس یازدهم

دهد که میرتبیا فمتادیان تمر تز ح  آن ها ز فیا تز حدفد تیتیارتر آنان 

یارو باجد به مر عیر حاکم ف رمیک مالیو چیانسفر تز طر  دفلر 

غانستان یا نمایندۀان آنیا تا یه یفتهد جد. رأی که تین هیمر بات ا  تتیاا تف

نمایند لاطع یفتهد بفد. چنانچه مف فا میتل  فیه باین طریق تا دف ماه تز 

تاری  برفز تیتی  ح  نگردد بین مرتکز طرفین به تسرا تفلار بطفر 

 لطع ح  فتسفیه میجفد.

مینمایند که هرۀاه تتباا یای تز  طرفین متعاهدین تعید -مادس دفتزدهم

آنیا تز طریقه تست اده تز آ  رفدیانه هیرمند رت تز بند کمالیان که درتین 
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لرتردتد مندرو تسر بیم بزنند یا تز مقررتر آن تیل  نمایند ففرتً دریای 

یفد تلدتمار  زمه رت برتی رفع آن بعم  آفرده مقارین رت به م ازتر 

 لانفنی برسانند.

طرفین متعاهدین  در ظر  دفماه  تز رفز تم اء تین -یزدهممادس س

لرتردتد ترتی  تست اده تز آ  هیرمند رت تز بندکمالیان فسیم یفد رت دریای 

یفد به تطیا مامفرین سرحدی فتهالی فساکنین تطرت  رفدیانه هیرمند 

 یفتهند رسانید.

هریک تز طرفین متعاهدین  هرچه زفدتر پک تز  -ماده چیاردهم

تم ای تین لرتردتد مامفری رت برتی مرت عار فنظارر در ت رتی تین 

 لرتردتد تعیین فکتباً به طر  معرفی یفتهند نمفد.

تین لرتردتد در ظر  سه ماه تز تاری  تم ای آن به  -ماده پانزدهم

تادیق مقامار مربفطه یفتهد رسید ف نس  تادیق جده در کاب  مبادله 

 یفتهد جد.

ین لرتردتد پک تز مبادلو تسناد احه جده معتبر ت -مادس جانزدهم

فم رت تسر. تین لرتردتد در دفنسیه به زبان فارسی تحریر جده فهردف 

 نسیه آن معتبر تسر.

نظر به مرتت  فف  نمایندۀان میتار طرفین تین لرتردتد رت تم اء 

         -فبه میر یفد ممیفر نمفدند.

 1۳1۷کاب  بتاری  هجتم دلف 

 هلی محمد -ر تمفریار ه دفلر پادجاهی تفغانستانتم ای فزی

 بالر کاظمی -تم ای س یر کبیر دفلر جاهنجاهی تیرتن

 

 اعالمیه منضمۀ قرارداد وتردید آن از جانب شورای ملی :

نظر به رفتبط امیمانه دفستی فبرتدری که یفجبیتانه بین دفلر 

درتین مفلع که جاهنجاهی تیرتن فدفلر پادجاهی تفغانستان مف فد می باجد 

لرتردتد رت ع به تقسیم آ  هیرمند با م ای نمانیدۀان م از طرفین میرسد 

برتی آناه هی  نفا سفء ظن بین ساکنین سیستان فچیانسفر فبالطبع بین 

حافمر های دفطر  بالی نماند فساکنین طرفین مزبفر بتفتنند با نیایر 

ینان نمایند، تهیمیه یک رنگی فتتحاد متقاب  بدفستی فهمااری همدیگر تطم
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مجتری  ای  رت تم اء فملحق به بقرتردتد تقسیم آ  هیرمند مفریه تمرفز 

 مینمایند.

تف  دفلر پادجاهی تفغانستان تهیم میدترد که به هیچف ه مقافدی 

در ت ییق ففجار فنرسیدن آ  سیستان ندترد فباین منظفر تلدتماتی که 

ن لرتری که در مادس تف  لرتردتد مف   ناث آ  سیمیو تیرتن در بندکمالیا

تف ی  یافته فتز تین رته  رر رساند به زرتهر فآبیاری سیستان ت ازه 

 نیفتهد دتد.

 ثانیاً دفلر جاهنجاهی تیرتن تهیم میدترد: 

یگانه منظفر آن تزتین لرتردتد زرتهر فآبیاری سیستان تسر که 

دربدسر  زترهین تزتین  یر در م یقه فزحمر نباجند فهی  مقافدی

آفردن فسیلو فبیانه مدتیله درتفغانستان ندترد فپیفسته ترلی فتعالی 

تفغانستان رت آرزف مند تسر.) مح  تم ای نمایندۀان دفلتین تفغانستان 

 1فتیرتن(

به تین ترتی  نمایندس تفغانستان با نیایر دریادلی لرتردتد رت با دفلر 

 ه با تهیمیه تافی  نمفدفم لک فزرتء لرتردتد رت همرت تیرتن تم اء کرد

فلی جفرتی ملی فلر تفغانستان با تردید تهیمیه فف  تلاکر لرتردتد رت تز 

 تهتبار لانفنی سالط سایر.

نظر تفغانستان تین بفد كه لرتردتد بیفدی یفد فت   ف ۀفیا بفده ف »

آنچه كه در تهیمیه آمده تكرتر مفتد تف ، دفم ف هجتم لرتردتد تسر كه چنین 

ر مفردی ندترد. درمقاب  تستد   تیرتن تین بفد كه لرتردتد بدفن جرتیط تكرت

مندرو در تهیمیه، سندی بی ترزض یفتهد بفد. چه درآن افرر تفغانیا 

میتفتنند تز بند كما  یان به با  بدفن هی  لید ف بندی تز آ  هیرمند تست اده 

 كنند.

تد تز تافی  تیرتن مًفكدتً تارتر دتجر كه چفن تهیمیهء لرترد

جفرتی ملی تیرتن ۀاجته تسر، باید بدفن هیچگفنه تغییر ف ت سیر تز 

تافی  مقامار مربفط تفغانی نیزبگارد تما برتی رفع نگرتنی دفلر 

تفغانستان، به هنگام مبادلهء تسناد، تافی  نامه می با م مفن زیر تفسط 

مینان میدهم با فزیر یار هء تیرتن به س یر تفغانستان تسلیم دتده جفد: )تط

                                                 
۱

 ۱35۱کتاب سفید در باره استفاده از آب هلمندسال  - 
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مبادلهء تسناد ماف  لرتردتد آ  هیرمند ف تهیمیهء ملحق به آن، تست اده تز 

آ  بند كما  یان به با  با رهایر مفتد لرتردتد ف میافااً مادهء دفم آن 

)به منظفر زرتهر ف آبیاری تفغانستان( تز نظر دفلر تیرتن مفرد تهترتض 

 نیفتهد بفد(.

فد كه هبارر)به منظفر زرتهر ف آبیاری  ان  تفغانی پیجنیاد نم

( تایح ۀردد. به منظفر تفسعهء زرتهر تفغانستانتفغانستان(  بجك ) 

 تیرتن فترد آفردن چنین تغییری رت نپایرفر.

تین ماتكرتر چندین سا  بطف  تن امید كه به نتی ه نرسید. سرتن ام 

ازمان مل  دفلر تیرتن تامیم ۀرفر تا تین مسمله رت در جفرتی تمنیر س

متحد مطرح سازد فلی تین مسمله دترتی تهمیتی كه لاب  بحث در آن جفرت 

 باجد، نبفد. به همین هلر تز تین كار نیز ار  نظر كرد.

رد تین لرتردتد مفح  كجیده ۀی طف نی در رفتبط میان تیرتن ف 

تفغانستان ۀردید ف تیرتنی ها بریی  نفرم های لبف  جده در رفتبط 

یعنی  1۳۳۳ارها یفتهان تافی  تین لرتردتد ۀردیدند ف تا سا  دفكجفر، ب

مدر جانزده سا  تز تاكید رفی تین مسمله دسر بردتر نبفدند. سرتن ام 

فزترر تمفر یار ه تفغانستان به  ۸/٥/1۳۳۳یاددتجر ای  رت به تاری  

 س ارر تیرتن فرستاد.

 

 :۱333/ 5/ ۱۸متن یاد داشت مورخه 

ی تفغانستان تعارفار یفد رت به س ارر فزترر تمفریار ه جاه

كبرتی جاهنجاهی تیرتن تبلیغ ف بانیایر تحترتم در  فت  یاددتجر نمره 

آن س ارر كبرتی محترم مادا میگردد كه م مفن  1۳1۸مفریه  ٦1٦

یاددتجر ماكفر آن س ارر كبری بی تندتزه مایه تع   فزترر تمفریار ه 

 ۳مفریه  1۲۹1كه یاددتجر نمبر دفلر پادجاهی تفغانستان ۀردید زیرت 

فزترر تمفر یار ه جاهی تفغانستان درمف فا تردید  1۳1۸سرطان 

تهیمیه لرتردتد آ  هیرمند تز طر  م لک جفری پرفت   فلاطع بفد. 

هكات هالیقدر  یلتمم  فزیرتمفریار ه تفغانستان در میلار رفز یكجنبه 

تیرتن تین حقیقر رت به  سرطان یفد با نا  س یركبیر دفلر جاهنجاهی 1٦

 نا  آلای س یركبیر تف ی  نمفده ف در  فت  تقا ای معزی تلیه كه 

بایسر فسایلی تتیاا فرمفده تا تهیمیه به تافی  برسد تاری  فرمفدند كه 
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 1۲۹1جدن همچف چیزی تمكان ندترد.تینك باز به تایید یاددتجر نمره

ستان زحمر تفزتمی فزترر تمفریار ه جاهی تفغان 1۳1۸سرطان ۲مفریه

جفد كه چفن تهیمیه لرتردتد آ  هلمند رتم لک جفرت تادیق نكرد لات 

لبفلیر آن تز طر  حكفمر جاهی تفغانستان لطعم مفردی ندتجته تعاطی 

لرتردتد باتهیمیه ماكفر یك ا افرر ۀرفته نمی تفتند.تۀرتین تردید 

فر جاهنجاهی تاثیرتر تهیمیه به رفتبط دفستانه فنیك دفلتین بنظر تفلیای تم

نامطلفبی مینماید حكفمر جاهی تفغانستان  زتظیار تاًس  ف تع   چیز 

دیگری كرده نمیتفتند چفنكه رفتبط یك  یتی فدفستی تین دفلر هم فتر 

فدفسر درنظر حكفمر جاهی تفغانستان میمتر فمحكمتر تز آن بفده تسر 

 كه تز همچف تمری متاثر ۀردد.  

تسبا  سفء ت اهم همیق فتیتی  همده  1۳۲٦ظیفر یجكسالی جدید 

رت بین طرفین فرتهم آفرد فدر تیرتن زمزمه هامی مبنی بر تینكه تیرتن 

بیاطر تین مف فا حتی حا ر به تلدتم نظامی هلیه تفغانستان تسر، جنیده 

جد.  ان  تیرتنی مدهی بفد كه مقامار تفغانی مانع  ریان آ  به سرحد 

كابینهء تیرتن تحر نیسر فزیری )هیء( مفل   مجترك دف كجفر میجفند ف

یامانه می هلیه تفغانستان تتیاا نمفد. تیرتن پیجنیاد نمفد تایك هیاغر 

مجترك، همه مسیر رفد هلمند رت بازدید كند .  ان  تفغانی به تساک آنكه 

رت رد كرده بفد تین پیجنیاد تیرتن رت نیز  1۳1۷تهیمیه من مهء لرتر دتد 

د. مقارن با تین زمان، تفغانستان در ناحیه هلمند فسطی تحدتث رسماً رد كر

تاسیسار آبیاری رت مدنظر دتجر ف ان  تیرتنی تین تلدتمار  ان  تفغانی رت 

 مانع تالی رسیدن آ  به سیستان تیرتنی پیجبینی می كرد.

تز تین ا بفد كه حكفمر تفغانستان پیجنیاد تیرتن رت میال  حاكمیر 

نمفد فبع ی كارهای نیر بغرت ف دیگر تاسیسار  فحقف  یفد تجییص

م فزه بر رفد هلمند پیجرفر كرد. در سالیای بعد، تیرتنیان در یاك یفیض 

دسر به تهمار تاسیساتی زدند كه مف   تهترتض تفغانستان ۀردید. مثی 

تیرتن در یاك یفد به تهمار بند های آبگردتن پردتیر كه درهنگام سیی  

به  ان  تفغانستان سرتزیر می سایر فمف   یسارتر  های بیاری، آ  رت

 بزرت در یاك تفغانستان می ۀردید .

تلدتمار بنگاه مستق  آبیاری تا پایان سا  »درنجریه تحر هنفتن 

در تیرتن به نجر رسید، تلدتمار سایتمانی تیرتن  1۳۳۲كه درسا  «  1۳۳1
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  آبیاری برتی مستق بنگاه 1۳۲۷درین ساحه چنین تجری  جده تسر. درسا  

تامین آ  زرتهتی سیستان تامیم به سایتن سد های تساسی ۀرفر ف با 

تهزتم میندسین مطالعار  زم بعم  آفرده ف طرح های لطعی تین سد ها رت 

سایتمان سد های میان كنگی ف زهك  1۳۲۸تییه كرد ف در تفتیر سا  

ً تز ه ده دهانه با تبعاد)  (  ۳0/40ف  ۸0/٥جرفا جد. تین سد ها م مفها

تجكی  ۀردیده ف بفسیله دریچه های متحرك باز فبسته میجفند. آ  رفد یانه 

متر ماع  در ثانیه منحر   ۲٥هیرمند رت در دفجاه نیر تالی به ۀن ایض 

هزتر هكتار زمین رت مجرف  نمایند.برتی تكمی   4٥می سازند ف میتفتنند 

ری در مح  لیجك تاسیسار آبیاری سیستان  زم تسر كه سد تساسی دیگ

رت بافرر احی  آبیاری  تانسایته جفد تا بتفتن تمام ترت ی سیس

«نمفد.
1

 

 پروژۀ انکشاف زراعت در وادی هلمند:

لب  تز ن   یانی دفم دفلر تفغانستان با  تر تز نیر سرتو ح ر نیر 

بزرۀی رت بنام )نیر بغرت( تحر نظر متیااین  اپانی آغازکرد. چفن در 

فالد فسای  تینیكی  زم برتی تین مقاد بفد، كار نیر بغرت آن زمان  اپان 

به نیرفی بجری تتكاء دتجر. پک تز  ن   یانی دفم نظر به مجكیتی كه 

 اپان به آن مفت ه ۀردید، تفغانستان م بفر جد تا برتی تدتمهء كار نیر بغرت 

فر كه بدفن فسای  تینیكی ممكن نبفد تدبیر  دیدی بیاندیجد. برتی تین منظ

لرتردتدی با یك كمپنی تمریكامی بنام )مفریسن کنفدسن( در مفرد تحدتث دف 

بند آبگردتن بر رفدیانه های هلمند ف ترغندت  ف ح ر نیر های تالی 

 ففرهی مربفط به آن تم اء كرد. 

كمپنی به كار آغاز نمفد ف تجكییر بسیار ۀسترده ف پر مارفی رت 

تین كجفر هق  مانده سابقه ندتجر. زیرت  درتفغانستان بنیاد نیاد كه هرۀز در

در ۀاجته بعلر نیرفی كار ترزتن در تفغانستان سعی میجد تا پرفده ها 

بجك  )كاربر( فعالیر نمایند ف متیایان یار ی پرفده ها نیز زندۀی 

مرفه در حد كجفر یفد در تفغانستان نمی دتجتند، تما كمپنی  تمریكامی چنین 

كارمندتن یفد در تفغانستان تز مله در نقاط دفر  نكرد فسعی نمفد تا برتی

تفتادهء آن، به سط  معیجر تمریكا كه تز هركجفر دیگر بلندتر بفد، جرتیط 

                                                 
۱

 20۱0سال  –سوم همان کتاب، بخش افغان جرمن آنالین، وحید مژده، - 
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بفد فباض فرتهم كند. تزطر  دیگر فزترر یانه های تفغانی كه تز 

محتفیار لرتردتد آۀاهی ندتجتند، دریارو تز حفزه هلمند فترغندت  نیز 

ه كمپنی سپردند ف كمپنی هم كه لرتردتد آن بربنیاد كارهای میتل  رت  ب

)تمام جد + م اد(  هقد جده بفد، تین  ریان رت به ن ع یفد دتنسته دتیرهء 

كاریفد رت به هر سمر ۀسترض دتد. در نتی ه ف فهی كه دفلر  یر 

سایتن دفبند ماكفر ف نیر بغرت در نظر دتجر به پایان رسید، بدفن تینكه 

هامی كه منظفر تالی در آن نی ته بفد، به ثمر برسد. تین  هیچكدتم تز كار

تمر مف   برفز تیتیفار میان حكفمر ف كمپنی تمریكامی ۀردید ف جفرتی 

دفره ه تم در ل یه مدتیله نمفده سفتبق مف فا ف نحفهء كار رت مفرد 

 بررسی لرتردتد. 

ه حكفمر تمریكا كه تحساک كرد تۀر كار تین پرفده در تفغانستان ب

جكسر مفت ه ۀردد، تفغانستان چاره می نیفتهد دتجر  زتینكه بقیه كار رت 

به رفسیا بسپارد ف درین افرر حیثیر تمریكا ادمه یفتهد دید، در ل یه 

بانك فتردتر فاادرتر تمریكا  1۹٥۳ف  1۹4۹مدتیله نمفد فدرسا  های 

تز همین میلیفن دتلر منظفر نمفد.   ٥/1۸میلفن ف  ۲1دفلر ه رت به مبالغ 

مدرك كار سایتن بند )ك كی( برفی رفد هلمند ف بند )دهله(  برفی 

رفدیانهء ترغندت  به تن ام رسید. نیرهای تالی بغرت  ف ظاهرجاهی 

ح رجد. باف فد همهء تین ماار ، سالیان زیاد  زم بفد تا نیرهای فرهی 

 فآبرف های زته كجی )زته بر( ح ر ۀردیده زمین های مفرد نظر همفتر

كاری ۀردد ف آمادهء كجر فزرتهر جفد. درهمه  ا سین تز تین بفد كه 

دفلر باسرمایه ۀاتری درین پرفدهء بی ثمر، تلتااد كجفر رت به آستانهء 

 فرجكستگی كجانده تسر. 

دفلر تفغانستان درین مفرد نگرتنی جدید دتجر ف تین نگرتنی در 

یان سردتر محمد مییدی( در ماتكرتتی كه م 1۹٥٦) ف ی  1۳۳٥سرطان 

نعیم فزیر تمفر یار ه فلر فیک هیاًر تمریكامی كه غرض سرفی فتدی 

هلمند به تفغانستان  آمده بفدند، منعكک جد. درین ماتكرتر تز  ان  

تفغانستان غیرتز فزیر تمفر یار ه تفرتد ای  ح فر دتجتند: هبدتلملك 

لكیار، دتكتر هبدتلرحیم زی فزیر مالیه ففكی  فزترر تلتااد. هبدهللا م

هبدتلقیفم فهبدتلرحمن پدفتك مدیر همفمی سیاسی فزترر تمفریار ه )كه 

 ۀزترض  لسه رتنیز تف مینفجر(. 



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        235 

  نظرسردار نعیم خان:

تز فلتیكه م كفرهء فرستادن یك ففد تز طر  تتازفنی پیض آمد،  

تفغانستان آنرت ییرمقدم ۀ ر ف در تثر ت ربه های طف نی  رفرر زیادی 

 كردیم كه تلدتمی برتی چاره  فمی تمفر مربفط به فتدی هلمند حک می 

 افرر ۀیرد . تماک با ۀاجته فتز جرفا هملیار تنكجا  فتدی هلمند  زم 

تسر تا فیمیده جفد كه تین كار تز ك ا آغاز جد. یكی تز بزرۀترین پرتبلم 

های ت تماهی ما دتجتن چند ملیفن كفچی تسر. بادتجتن تین پرتبلم، كمی 

پیض تز  ن   یانی دفم كارها رت آغاز كردیم تا تنكجا  فتدی هلمند 

افرر بگیرد.  رفی نقجهء نسبتاً میتار آغاز كردیم فبا آمدن  ن  دفم 

 یانی، حكفمر به پرتبلم های دیگر مفت ه جد ف تین پرفده معط  ماند. 

بم رد یتم  ن  درتثر تین مجك  )كفچی ها( م بفر جدیم تا تین مسمله رت 

…….  دفباره رفی دسر بگیریم . تبادله ت ارتی به من عر تفغانستان 

بدینگفنه بعد تز  ن  كه رفتبط تفغانستان فتتارفنی محكم جده …. تسعار 

بفد، تفكارهمه برتین لرتر ۀرفر كه تین كار بایك كمپنی تمریكامی جرفا 

در  جفد. طبعاً نقطهء تف  مجك  ما، هدم ت ربه فهدم معلفمار كافی هلمی

نزد یفد تفغانیا بفد. برتی ار  پف  یفد م بفر به تهتماد بفدیم فتین 

 تهتماد رت به كمپنی مفریسن نمفدیم . 

پک تز لرتردتد باكمپنی مفریسن دیدیم كه نافیمیده به یك نقجه بزرۀتر 

تز آنچه كه لیاک میكردیم مفت ه جدیم . دلی  آن تین بفد كه نقجهء  امع ف 

فد كه بافرر همفمی تز طر  كمپنی بما دتده میجد  درستی تییه نجده ب

 فكار یرده یرده  اری ۀردیده بفد. 

تین طرز بی تاف  پیجرفتن درین كار مسمله رت ب امی كجانید كه 

م بفر ۀردیدیم كه در افرتیكه بیجتر كاركنیم باید حق همسایه یفد )تیرتن( 

اند. تز تینرف محتاو رت بگیریم یا آنكه كانا  های یفد ما بدفن تست اده بم

كانا  های بیجتر جدیم. بفتسطه ندتجتن نقجه  امع، چند سا  بعد م بفر 

جدیم كه بند بسازیم زیرت نمی یفتستیم حقف  همسایه یفد رت بگیریم فتز 

طر  دیگر نمی یفتستیم فتدی هلمند رت ترك كنیم. مرتد من تز تین تاكرتر 

اف  درین كار پیض رفتیم. تینسر كه رفجن سازم كه چگفنه بی تساک فت

تۀر یك نقجه همفمی مف فد می بفد، آنفلر تمام ساحه فح م كار رت دیده 

 می تفتنستیم فبافرر درسر ف بیتر كار رت پیض می بردیم .
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با یره به  امی رسیدیم كه می بینیم تمرفز بیض تز اد میلیفن دتلر 

  نتی هء آنرت در حد )تسعار میتل ( درین فتدی دفن ۀردیده تمامتاس انه تاحا

ا ر میتفتن لرتر دتد،  درهمین حا  تز تنكجافار دیگرهم باز ماندیم. زمین 

آباد رت تز دسر دتدیم  فلی به همان مقدتر زمین آباد بدسر ما نیامد كه تز آن 

 تست اده جفد. 

بدینگفنه آلای ۀفرنر فته ای ففد حک كرده می تفتنند كه تاچه 

ی جان تحتیاو دتریم تا پف  با سعی مجترك تندتزه به مجفره های هلم

 تفغانستان فتمریكا بطفر مثمرار  ۀردد فنتای  مطلف  تز آن بدسر آید.

یك نكته باید رفجن ۀردد كه بعد تز مرفر سالیا یك  ریان مایفک 

كنندهء فكری درمیان مردم تی اد جده فحكفمر مسمفلیر حک میكند. چفن 

نیسر برتی رفع مسمفلیر بحیث حكفمر،  یك نقجه هلمی فلانع كننده مف فد

مسمفلیر تحساک میكنیم كه رتهی برتی به ثمر رسانیدن پرفدهء فتدی هلمند 

چفن لسمتی تز همرتنار  زمه مف فد تسر، برتی رسیدن به ….پیدت كنیم. 

یك نتی ه، بزفدی تز رهگار منابع بر  ك كی فترغندت  میتفتن تمید دتجر 

یم فچه بافرر مستقیم فچه غیر مستقیم باید در كه باید آنرت بكار تندتز

با یره تنكجا  ساحه، چیانسفر …. تنكجا  زرتهر تز آن تست اده جفد.

)فتدی س لی( درمدر ممكنه تهمیر دترد تا فتدی هلمند بافرر یك ك  به 

 نتی ه برسد.

درمقاب  هیاغر تمریكایی  من تبرتز آمادۀی تمریكا برتی كمك 

د یاطر نجان سایر كه به آنیا فقط درمفرد مطالعه درپرفدهء فتدی هلمن

درلسمر هلیای فتدی هلمند هدتیر دتده جده كه تزمنطقه ییرآباد ت افز نمی 

هر چند هیاًر تمریكایی درین میلار بارتحر درمفرد هدم كند.

هیلمندی تمریكا برتی كار در فتدی س لی سین نگ ر فلی تنتباه  ان  

ین بفد كه تمریكایی ها نمییفتهند با كار در تفغانی تز تین ماتكرتر ت

ساحهء س یی فتدی هلمند، تیرتن متحد میم یفد درمنطقه رت تز یفد 

آزرده سازند. سردترنعیم یاطرنجان سایر كه هد  تزكار درساحه 

هلیای فتدی هلمند تنیا به ن ع ما نیسر بلكه  لفۀیری تز یطر سیی  
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یرتن یسارتر دتیمی بدنبا  دترد، رت كه برتی هردف كجفر تفغانستان فت

 1«نیز جام  میجفد.

تهمیر یفد رت فتدی هیرمند طي سالیاي تییر  پرفده زرتهتي معیات، 

در تمر ترتقاي سط  محاف ر زرتهتي برتي همه مردم كجفر ثابر 

سایر ف تمرفز رلم درجر فیادي تحتیا ار غله كجفر رت تییه میدترد ف 

یاري هیرمند س لي ف نیمرفز یك بار دیگر مقام تمید تسر با تكمی  پرفده آب

یفد رت منحیث تنبار غله كجفر در د  تاری  ف مردم تین سرزمین نقض 

 بزند.
 

 پروژه های زراعتی وادی هیرمند:

هیرمند تز بند ك كي به طر   نف  تلي  حفزس ترت ي زرتهتي 

مند ف كیلفمتر همفماً در سفتح  دریاي هیر 400آیرین نقطه سرحد ب االه 

 مربع می  رت تحتفت مي كند. 1۸00معافنین آن فلفا دتجته ف رلبه 

ترلام زیر آیرین تحاامیه زمین هاي مستعد زرتهتي ساحه هیرمند ف 

 1۳4۹ترغندت  رت تز آغاز كار پرفده هاي تنكجافي در هیرمند تا سا  

 نمایض میدهد.1۹۷0/

  ری  زمین  ۷٦0/۲1۸ ...............................     ارغنداب مركزي

  ری  زمین    ۹۷۳۲0............................    ارغنداب شمالي   -۲

  ری  زمین 1۷0۳۳0     .................................        ترنك  -۳

  ری  زمین  1۷٥40     .................................       كجكي -4 

  ری  زمین  1۳۷۲10   ...  ............................     نهر سراج -٥

  ری  زمین   4۲4۷0.....     .........................        نهر بغرا -٦

  ری  زمین    ٥۹۳40...................................         مارجه  -۷

 ین  ری  زم   ۹٥٥۸0....................................       شماالن  -۸

  ری  زمین  11۲۳٦0..................................        درویشان -۹

  ری  زمین  1110٥0   .................................   گرم سیر -10 

  ری  زمین  ۷٦0000    .................................   نیمروز   -11

                                                 
۱

 افغان جرمن آنالین 20۱0سال  –بخش سوم -افغانستان وایرانوحید مژده،روابط سیاسی  - 
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  جریب زمین۱۸2۱960   ..ساحات     ......................  مجموع -1۲

ترلام فف  نمایض ۀر آن لسمر ترت ي تسر كه همین تكنفن مستعد ف 

مجموع اراضي آماده زرتهر تسر ف لابلیر تنكجا  مزید رت نیز دترد فلي 

ساحه رود خانه هاي هیرمند و ارغنداب بالغ بر دومیلیون وهفتصد ونه 

متجاوز از پنج  جریب زمین است كه ( ۲۷0۹۸10)  هزار وهشت صد وده

1برتي سیر آ  كردن آنیا در تین دف فتدي  اري تسر .ملیون ایكر فت آب 
  

فعالیر هاي همرتني در لجكرۀاه آغاز ف یك سلسله  1۳۳۲ز سا  ت

ج ایانه، مكت ، كلف  ، مس د  امع ،  ،همارتر مناز  ، تعمیرتر دفاتر

آن سایته جده  فابریكه سن  ریام ف فابریكه رفغن نباتي هیرمند ف غیره در

تسر بطفریكه تكنفن لجكرۀاه یكي تز جیرهاي نسبتاً ییلي هاري ف م یز 

 بافسای  ن  آ  ف سیستم كانالیزتسیفن مي باجد.

فابریكه سن  ریام لجكرۀاه محاف ر ن یک ح اري رت به دتی  

. همچنان فابریكه رفغن نباتي منحیث به خارج عرضه مي دارد كجفر ف فسمتي

گاه تفلیدي رفغن نباتي ف اابفن، م یز بافسای  حی ي بزرۀترین دست

پیته ف غیره بیترین فسیله كجفر تسر . با تاسیک تین دستگاه تف ه دهقانان 

هیرمند به زرا پنبه بیجتر ف كار برتي یك هده  فتنان ف كارۀرتن  ل  

ۀردیده ف سا نه تزین رهگار هاید همده به دسر مي آفرند. چنانكه تین تمر 

فربي سابقه در تزدیاد مقدتر تفلید پنبه در فتدي هیرمند ف ف یار به ط

م افر آن تاثیر تندتیته ف سا نه هزترتن تن پنبه دتنه دتر درین فابریكه  ا  

هدلیاي آن بیارو اادر مي ۀردد كه رلم  ،ف پک تز محلفو فهد  بندی

 2همده در اادرتر كجفر به حسا  مي رفد.

 

 

 

 

                                                 
۱

نشریه هاي هیرمند سنبله  متکی برمحتوای وژه وادي هیرمند بیان شد كه راجع به پر تا این جا مطالبي - 

و نشریه هیرمند  ۱349 – 4۸و نشریه هیرمند و ارغنداب در  ۱342و سنبله  ۱336سنبله  ،۱332

 .استاستوار ۱346 -4۷
2

برای اطالع بیشتر از پروژه وادی هلمند رجوع شود به کتاب من زیرنام "سیستان سرزمین ماسه ها  - 

 ش۱36۷،فصل مربوط به پروژه وادی هلمند.چاپ اکادمی علوم افغانستان،  2وحماسه ها(،جلد
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 مششفصل 

 

 كمیسیون بیطرف دلتای هیرمندراپور

 
 مدخل :

جمسی فتیتی  نظر هردفكجفر سب  آن  1۳۲٦یجكسالی جدید 

ۀردید كه تیا ر متحدهء تمریكا فساطر یفد رت در زمینه ح  مع لو آ  

هردفكجفر فیرسر  1۳۲۷هیرمند به هردفكجفر ترتمه نماید. درسا  

یاد حافمر تییر نامیای متیااین آبیاری تزكجفرهای میتل  رت به پیجن

تمریكا مطالعه نمفدند تا ته ای یك كمیسیفن بیطر  تنتیا  ف تعیین 

 ۀردند.

یك )میندک محقق( تمریكامی به همكاری  1۳۲۹دربیار فتابستان سا  

هردفكجفر معلفمار درباره آ  فزترهر  مع آفری كرد ف تین معلفمار 

بیطر  لرتر  ترزنده برهیفهء رتپفر مكماهفن مفرد تست ادهء كمیسفن

ۀرفر. همچنین درتابستان همان سا  نمایندۀان هر دف كجفر چندین بار در 

فتجنگتن با هم میلار ف ماتکره نمفدند تا تیتی  نظر طرفین تندکی تقلی  

 یابد. 

ته ای هیاًر تفغانی مرحفم هبدتلحسین )هزیز(، مرحفم تن نیرمحمد 

دتلحمید)هزیز( بفدند. كبیرلفدین ف فزیر میتار جارددتفیر س ارر، هب

ته ای هیار تیرتنی آلای آرتم، مستجار س ارر كبرتی آن كجفر فدفكتفر 

 غیم حسین یفجبین بفدند.

تین هیمر ها رت ع به دستفرتلعم  )كمیسفن ما  رفد هلمند( یعنی 

)كمیسفن بیطر ( با هم ماتكرتر م ا  نمفدند فدرنتی ه به تاری  

نمایندۀان هردف كجفر تین  1۳۲۹مطابق سنبله  1۹٥0سپتامبر ۷
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دستفرتلعم  رتتم اء نمفدند. به تین تساک كمسیفن بیطر  در تكتفبر  

مییدی به فتدی س یی هیرمند در هر دفكجفر مسافرر نمفده پک  1۹٥0

فبرفری  ۲۸تز مرت عر به فتجنگتن نتی و مطالعار یفد رت طی رتپفر 

 هنفتن آن چنین بفد .در دفتزده فا  درفتجنگتن به نجر سپرد كه  1۹٥1

Report of the Helmend River Delta Commession Afghanitan and 

Iran 

 :مقدمۀ راپور

کمیسیفن ما  رفدهیرمند  مرک  تز سه ن ر متیاص تمفرآ  

فآبیاری که بمفتفقو حافمتین تز سه کجفر بیطر  تنتیا  جده بفدند برتی 

غانستان تجای  یافر. هردف ح  مسالو تقسیم آ  رفدهیرمند بین تیرتن فتف

کجفر تکنفن مففقه نمفده تند که رتپفر تین کمیسیفن فنی بیطر  رت تحر 

غفر لرتر دهند. به تین کمیسیفن هدتیر دتده جده بفد که برتی تسیی  ماتکره 

فح  مسمله یک تساک میندسی تییه نمایند. بعقیدس کمیسیفن رتپفر ای  حافی 

تسر. تز مرتت  فنی رتپفرهای کمیسیفن  آن تساک میندسی برتی ح  مساله

های سابقه طبق جرتیط)ترمز ت  رفرنک( آزتدتنه تست اده  بعم  آمده تسر 

که بعقیدس تین کمیسیفن حافمتین میتفتنند با یک طرز نفین ماتکره به تساک 

 تحقیقار میندسی تین رتپفر رته ح  ر ایر بیض پیدت کنند.

 نامۀ تسلیم  راپور:

فد هیرمند)هلمند( باتحترتًم رتپفر یفیض رت برمسمله كمیسیفن ما  ر

مقدتر آ  ما  رفد هلمند به حكفمر پادجاهی تفغانستان فحكفمر 

جاهنجاهی تیرتن تسلیم میدهد. متعال  تقرر كمسیفن ما  رفر هلمند در 

تین كمسیفن بتاری  جض تكتفبر در فتجنگتن ت تماا نمفده  1۹٥0سپتمبر 

مسمله، بطر  آسیا هزیمر ف دفره های متسافی پک تز ترتیبار فمطلعار 

رتار  مطالعار محلی درتیرتن فتفغانستان نمفد. تز رًفسای حكفمتین 

هردف كجفر فهمچنین تز مامفرین كه بامسمله آجنامی كاملتر دتجتند، مجفره 

 ۀرفته جد.

هنگام مسافرر، ته ای كمیسیفن مفلع یافتند تا در هردف كجفر در 

ری با زترهین هر دف طر  سرحد ماتكره نمایند ف حین مفرد مجكیر آبیا

هفدر به فتجنگتن در تفتی  ماه دسامبر كمیسیفن ففرتً مارف  تییهء تین 

 رتپفر جد.
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كمیسیفن تمیدفتر تسر كه محتفیار تین رتپفر باس ارجیا ف پیجنیاد 

های مفرد تفتفق طرفین، تساسی رت برتی مفتفقه بادتفم فمفرد ر امیر 

تی تقسیم آ  هلمند در منطقه ما  رفدیانه تجكی  یفتهد دتد. طرفین بر

کمیسیفن بدینفسیله یدمار آلای مالام  فنز رت تقدیر مینماید. معافنر 

نامیرده تف ً بحیث میندک محقق فبعد بحیث میندک منجی کار بر ستو 

 فلاب  تفای  میباجد.

                                    F.J. Dominguezفرتنسیسكف دف منگز 

                                           R. L. Lowryرفبرر.   . لفری 

                                          C. E. .Webbكریستففر. تی . ف  

 1۹٥1فبرفری  ۲۸فتجنگتن 

 

 شکران:

کمیسیفن ما  رفدهیرمند رت رؤسای حافمتین فمامفرین هالیرتبو 

ب  فدر تیرتن با لط  فتففیق زیاد پایرتمی نمفدند. مامفرین ایعیله درکا

هردف کجفر در مطالعار فتحقیقار باما  اممیر با کمیسیفن همااری 

کردند. در مطالعار محلی رفدهیرمند درتفغانستان فتیرتن تعیین تجیاص 

هالی رتبه دفلتین به حیث نمایندۀان رسمی طرفین تسیییر زیاد فرتهم 

 نمفد. 

ً مساهی  یلر مم  هبدتلم ید یان کمیسی فن آرزف دترد میافاا

زتبلی رمیک بانک ملی تفغان ففزیرسابق تلتااد ف یلر مم  ن ی  هللا 

یان س یرکبیر تفغانستان درهند رت که نه تنیا نمایندۀان حافمر تفغانستان 

بلاه هنگام دفرس تلامر کمیسیفن درتفغانستان میماندتر کمیسیفن هم بفدند 

 فسیله تقدیر کند. بدین

کمیسیفن نیز تز مساهی  یلر مم  آلای یزیمه هلم نمایندس م لک 

تیرتن تظیار تقدیر مینماید. تیجان نه تنیا نماینده دفلر یفیض حین هملیار 

کمیسیفن در تیرتن بفده بلاه هنگام تلامر کمیسیفن در تیرتن فظی و 

 میماندتر رت نیز دتجتند.

همااری فپایرتمی امیمی مامفرین تفغانی کمیسیفن رفحیو دفستانه ف

 فتیرتنی فنمایندۀان سیاسی آنیا رت دریارو ف در فتجنگتن تم ید مینمایند.
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 صالحیت برای کمیسیون: -اول

ترت ی حاالییز ما  رفد هیرمند که بین بیابانیای تفغانستان   -1 

اً غربی فتیرتن جرلی  محافرتند در طی لرفن متمادی بفسیلو آبیای نسبت

فتفر رفدهیرمند که تزکفهسار بلند فبعید تفغانستان مرکزی سرتزیر میجفد ، 

آبیاری میجد. طفریاه یاایر رفدبارهای احرتمی تسر تست اده تز تین 

آ  در ترت ی هردفطر  رفدیانه بارها سب  مباحثه فمنازهه  فدهفی 

جده تسر. مسملو تقسیم آ  های هیرمند در ما  رفدیانه با تعیین 

 نبو بین تلمللی پیدت کرد. در  1۸۷۲دتر بین تیرتن فتفغانستان در سنو سرح

تمام سالیای بعد مساهی زیادی بعم  آمده تسر تا رت ع به تقسیم فتست اده 

 تزتین آبیا  انبین بمفتفقه نای  جفند.

فآغاز تناجافار منابع  1۹4۷فلفا یجاسالی بحرتنی در تابستان  -۲

نه تز طر  حافمر تفغانستان مسمله رت بار با رفد، لسمر هلیای رفدیا

دیگرتبارز دتد ف سب  جد که حافمتین تفغانستان فتیرتن برتی حاف  

 م اهمه فمفتفقه برمسملو آبیاری ما  رفدهیرمند تساسی  ست ف جفد.

فساطر  1۹4۷فزترر تمفریار ه تیا ر متحده تمریاا در تکتفبر 

آن بین نمایندۀان تفغانستان فتیرتن یفد رت درتین باره تقدیم نمفد ف متعال  

 در فتجنگتن ماتکرتر آغاز ۀردید.

فزترر تمفریار ه تیا ر متحده تمریاا پیجنیاد  1۹4۸در فبرفری 

نمفدکه یک کمیسیفن فنی بیطر  سه ن ری برتی مطالعو مسمله  فتا یو 

تساک  فیاله تز طر  تفغانستان فتیرتن تنتیا  جفد. بعدتً پیجنیاد جد که 

ن ر تمریاامی متیاص در فنفن آ  فآبیاری ۀماجته جفد تا بحیث  یک

محقق تف اا در تیرتن فتفغانستان برتی تست اده کمیسیفن فنی مرتت   زمه 

رت تییه نماید. تین پیجنجیاد رت حافمتین تفغانستان فتیرتن لبف  نمفدند فیک 

غاز به ن ر میندک تمریاامی تز جعبو آبیاری بحیث میندک محقق تعیین فآ

کار نمفد فبه همااری کام  هردف مملار ، تین میندک در بیار فتابستان 

 کار یفد رت برتی تست اده کمیسیفن م فزه تامی  نمفد. 1۹٥0

ببعد هردف حافمر مارف  مطالعو فیرسر  1۹4۸تز تفتیر  -۳

تسمای متیااین آبیاری تز کجفرهای میتل  بفدند تا ته ای تین 

حافمتین به سه ن ر متیاص  1۹٥0یند. در مارچ کمیسیفن رت تعیین نما
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ً مفتفقه نمفدند فکمیسیفن بیطر  که بعدتً کمیسیفن ما  رفدهیرمند  رسما

 نامیده جد جام  متیااین ای  بفد:

فرتنسیسافخ دفمنیگث، پرففیسریفنیفرستی چیلی فدترتل نفن  -تل 

 کاتفلیک سانتیاۀف فرمیک ریاسر آبیاری چیلی.

 میندک مجافر حافمر تیا ر متحده تمریاا.  / رفبرر  .لفری.

و/ کرستففر تی . ، میندک جعبو منابع آ  ریاسر تناجافار منابع 

 کانادت.

نمایندۀان هر دف کجفر در فتجنگتن چند بار  1۹٥0درماه تۀسر  -4

 ت تماا نمفدند تا دستفر تلعم  تین کمیسیفن بیطر  رت تعیین نمایند.

تامی   1۹٥0سپتامبر ۷رت به تاری  ته ای کن رتنک کارهای یفیض 

فطبق ترمز ت  رفرنک)دستفر تلعم ( هات متیااین منتیبه به تفتفق نظر 

به فتجنگتن تح ار جدند. بعد  1۹٥0حافمتین ایعیله در تفتی  تکتفبر 

کمیسیفن ففرتً  ان  تل غانستان فتیرتن هازم ف در هردف کجفر سه سه ه ته 

 مارف  کار بفدند.

رفرنک)دستفرتلعم ( کمیسیفن فبیانیو تجریحاتی ترمز ت   -٥

بین نمایندۀان تیرتن فتفغانستان  1۹٥0سپتامبر ۷مربفطو آن که به تاری  

 برآن مففقه بعم  آمد لرتر ای  تسر:

 دستفر تلعم )ترمزت  رفرنک( کمیسیفن ما  رفدهیرمند:

 منظور:

قه س ارض یک تساک میندسی بحافمتین تفغانستان فتیرتن برتی مفتف

طرفین رت ع به تقسیم آبیاری رفدهلمند)که در تیرتن هیرمند نامیده میجفد( 

در حد بندکمالیان یا پامین تر تز آن برتی تست اده سیستان تیرتنی 

 فچیانسفرتفغانی.

 تسمیه :

 تین کمیسیفن بحیث کمیسفین ما  رفدهیرمند جنایته یفتهد جد.

 تشکیل:

سه کجفر غیر  انبدتر  تین کمیسیفن مرک  تز سه ن ر میندک تز

یفتهد بفد که هرکدتم آنیا در تمفر تنظیم منابع آ  در مناطق یجک 

تیاص دتجته فمفرد لبف  حافمتین تیرتن فتفغانستان باجند. در تحقیقار 
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ففیاله های کمیسیفن متیااین بحیث تفرتد ته  فن کار یفتهند کرد نه 

 بحیث نمایندس کجفرهای متبفهو جان.

 اجراآت :

کمیسیفن مرتت  فتحاامیه های مف فده مربفط ای  رت مع  تل /

 آفری فمطالعه یفتهد کرد:

 ریان رفدهیلمند در حد بند کمالیان یا پامین تر تز آن بجمف   -1

 دفره های کم آبی سا نه فیجاسالی ها ف ریان هادی فسیی .

تست اده های  ما ی فحالیو آ  هیلمند در ترت ی ما  رفدیانه  -۲

ر سیستان تیرتنی فچیانسفر تفغانی، بجمف  مطالعو ترت ی تحر یعنی د

 زرا در آن منطقه.

فسای  مف فده کنترف  فتنحرت  آ  رفدیانه در منطقه ما   -۳

 هیلمند.

پین های تازه برتی دستگاه ها فطرز هم   دید که منت  به  -4

 تست اده فنی آ  منطقو ما  رفدیانه ۀردد.

سابقه رت) بجمف  حامیر های ۀفلد سمید   / کمیسفن رتپفرها فتسناد

فماماهفن( که مربفط به تقسیم آ  بین تیرتن فتفغانستان باجد ت دید 

نظریفتهد کرد فلی به تف اا هیچیک تز مملاتین در مفرد تهتبار تحقیقار 

ۀفلد سمید فماماهفن لطمه فزیانی فتردنمیاند( کمیسیفن رتپفر ها 

یندسین تفغانی فتیرتنی رت ف رتپفر فافرر ثبتیای مف فده مامفرین فم

های میندسین یار ی مستیدم تین دف کجف رت فهم چنین تسناد مربفطه رت 

 که در کجفر های یار ه مف فد باجد مطالعه یفتهد نمفد.

حافمتین تیرتن فتفغانستان به منجی ت رتمیه لب  تز  لسو کمیسیفن 

تمام رتپفرها  فباه ای کمیسیفن حین  لسار آنیا در ممالک مربفطه 

فافرر ثبر های رت که در دسر دترند برتی مطالعو کمیسیفن بدسترک آن 

یفتهند ۀاتجر مگر تییه تین لبی  مفتد بحیث تاسیک سابقه جنایته نیفتهد 

 جد.

کمیسیفن طرزهم  فنی رت برتی تیایص مقدتر آبیاه در حد بند  -و

) که در آینده جاید منعقد کمالیان یا پامین تر تز آن که در نتی ه مفتفقو طرفین

 ۀردد( به تیرتن دتده میجفد، س ارض یفتهد کرد.
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کمیسیفن تحقیقار فس ارض های یفد رت بحافمتین تفغانستان  -د

فتیرتن تقدیم یفتهد دتجر. تحقیقار فس ارض های کمیسیفن فقط مجافرتی 

یفتهد بفد، م اد فهییق هردف کجفر فت حاً ت مین میگردد. در مفتردی 

مرتت  یا تحاامیه های مف فده برتی تعیین مناس  تساک میندسی که 

بمقاد مفتفقه بین تفغانستان فتیرتن رت ع به آبیای هلمند ما ی نباجد تین 

تحقیقار فس ارجیا پرفۀرتمی برتی  مع آفری  فتناجا  مفتد  زمه 

 میندسی تییه یفتهد کرد.

 عملیات:

یاص تسر. کمیسیفن ترکی  کمیسیفن هبارر تز سه ن ر کمیسار مت

لفتنین ت رتآر فتلدتمار یفیض رت یفدض تتیاا فهمچنین رمیک کمیسیفن 

رت یفد تنتیا  یفتهد کرد فایحیر یفتهد دتجر که همله فهملیار 

 یفیض رت یفد تدتره کند.

 سکرترانجنیر:

بغرض تسیی  تجای  فت رتآر کمیسیفن تفغانستان فتیرتن به تعیین 

تز طر  فزترر تمفریار ه تیا ر متحده یک ن ر سارتر میندک که 

 تمریاا معرفی یفتهد جد مفتفقه یفتهد کرد.

 معاونین :

هریک تز ته ای کمیسیفن حق تنتیا  یک ن رمعافن میندک رت 

دترتسر که تۀر  زم ببینند در مطالعار به آنیا معافنر نمایند. ین لبی  

 یرتن نیفتهند بفد.معافنین تۀر تنتیا  میجفند تز تتباا تفغانستان یا ت

 جلسات :

طفری که در نظرتسر ته ای کمیسیفن هرلدر زفدتر ممان باجد 

پک تز طی تحقیقار تبتدتمی ف تامی  ففاف  رتپفر سارتر تن نیر تجای  

 لسه یفتهند دتد فتا زمان تقدیم رتپفر بحافمار تفغانستان فتیرتن مت قاٌ کار 

ستان فتیرتن یفتسته باجند باز یفتهند کرد فبعد تز آن تۀر حافمتین تفغان

  لسه منعقد یفتهند نمفد.

 مشوره :

تن نیر سارتری رت ع به هملیاتی که برتی کمیسیفن در نظردتجته 

باجند به ته ای کمیسیفن تطیا م ا  یفتهند دتد ف تز آنیا مجفره 
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یفتهند ۀرفر.تفلاتی که ته ای کمیسیفن برتی مطالعار فتییه  لسار 

 مایند برتی مقاد تادیو ت رر ثبر فمحسابه یفتهد جفد.کمیسیفن ار  مین

 معاونت محلی :

تر مانیا فدیگرمعافنین فهمچنین فسای  حم  فنق   زمه کمیسیفن 

رت کجفر های ایعیله هنگام تلامر کمیسیفن در کجفرهای جان تییه یفتهند 

کرد. مجاهدین فنی تفغانی درتفغانستان فمجاهدین فنی تیرتنی در تیرتن 

 یتفتنند با کمیسیفن همرتهی نمایند. م

 مکاتبه :

سفتد مااتبار رسمی فرتپفر کمیسیفن فقط فتنیا بحافمار تفغانستان 

فتیرتن فتیا ر متحده تمریاا تییه یفتهد جد. فتین لبی  مااتبه با رتپفر 

رسمی کمیسیفن در هرس ارر یا مف ع دیگری که تعیین ۀردد باجفر های 

 فف  سپرده یفتهد جد.

 لسان :

رتپفر کمیسیفن فمااتبار کمیسیفن بزبان تنگلیسی یفتهد بفد فهمین 

  ۷لسان رسمیر یفتهد دتجر. بمفتفقو نمایندۀان تفغانستان فتیرتن بتاری  

 .1۹٥0سپتمبر

 با ترمزاف رفرنس خوانده شود: -بیانیۀ تفسیری

در  لسو نمایندۀان تیرتن  1۹٥0سپتامبر ۷تین بیانیه رت بتاری  

ستان که برتی تاسیک ترمز ت  رفرنک) جرتیط تر اا( ت تماا نمفده فتفغان

بفدند، یای تز مامفرین فزترر تمفر سیاسی تمریاا در فتجنگتن لرتمر 

 نمفد.

فزترر تمفر سیاسیه) دیپارتمنر ت  ستیر( تف ه دلیق فمساهی 

هماارتنو طرفین رت در رته حاف  مفتفقو ترمز ت  رفرنک تقدیر 

سپتمابر سعی مبرم بعم  آمد که تیتیفار تا تندتزه یی تقلی  مینماید.تز تف  

یابد که تفتفق نظر حاا  ۀردد. تا با یره تمرفز برترمزتف  رفرنک 

مفتفقه بعم  آمد که فعالیر کمیسیفن برته تفتاده فکمیسیفن بتفتند همین تمسا  

بطر  کار یفد هزیمر نمایند. دپارتمنر یقین کام  دترد که طرفین تز 

جایر متعدد آۀاه بفده فیف  میدتنند که به تعفیق تندتزی کار مت من م

 ماار  بیجتری میگردد.
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برتساک ماتکرتر غیر رسمی با طرفین هقیده برینسر که مفتفقه بر 

پرفده مندر ه ستفن سفم نقجه فلسمر هملیار که برآن لبیً مفتفقه جده 

ً لرتر ای  تسر تماان پایرتسر. بعیفه هقیده برتین تسر که طر فین تساسا

 مفتفقه دترند:

طرفین طفریاه در تین  لسار تظیار ۀردید مییفتهند کمیسیفن  -1

 آزتدتنه برتی ت رتی مقاد یفیض مسافرر نمایند.

تۀسر مفتفقه  ۳0بعیفه طبق م اهمه که لبیً بعم  آمده تسر)  -۲

دد: ت رتآر( لرتر ای  تعدی  ۀر«) »حاا  جد که که  لسو تف  پرتۀرت  

کمیسیفن رتپفر ها فتسناد سابقه رت) بجمف  رتپفرها فتسناد ۀفلدسمید 

فماماهفن( که مربفط به تقسیم آبیای هیرمند بین تیرتن فتفغانستان باجد 

«  )  »ت دید نظریفتهد کرد. بعیفه دپارتمنر مییفتهد لی و لسمر 

رد ت رتآر( طفری یفتنده جفد که به تف اا هیچادتم تز حافمتین در مف

 تهتبار تحقیقار ۀفلدسمید فماماهفن لطمه فزیانی فترد ناند.

مقافد طرفین همین تمر تسر که کمیسیفن مقدتر آبی رت که در  -۳

سابق فدر حا  در منطقو ما  میرسد فیاله نمفده فتاثیرتر بند  فتنیار 

مف فده رت فآنیایی که تحر تعمیر هستند فیا سایتن آنیا در نظر تسر 

تر آ  مطالعه نمایند.طفری که دیده میجفد مقررتر تین تمردر برتینده مقد

)ت رتآر ( پیدت تسر. تین یک مطالعه مستقیم 4 -فتل  -1 -لسمر های تل 

یا اریعو ل ار ففتفی برتقسیم مناس  آ  رفدیانه برتی سیستان تیرتنی 

که تجعار  -ت رتآر –فچیانسفر تفغانی رته مفتفقو پیدت کنند در لسمر دفم 

ترد: تحقیقار فس ارجار کمیسیفن فقط ففقط مجافرتی یفتهد بفد( م اد مید

 فهییق هردف کجفرفت حاً ت مین میگردد.

برتساک فف  دپارتمنر تمیدفترتسر که نمایندۀان هردف کجفرت مین 

م اد فهییق یفد جان رت دری نمفده ف پرفده پیجنیاد و)نقجه( رت با 

جده  بحیث ترمزتف  رفرنک کمیسیفن لسمر)هملیار( که لبیً برآن مفتفقه 

 لبف  نمایند.

 مفرد لبف  هردف نمانیدۀی فتلع جد. 1۹٥0سپتامبر  ۷بتاری  

 

 :اصل مسئله  –دوم 
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منظفر تز تاسیک)تجای ( کمیسیفن ما  رفد هیرمند در فقرس  -٦

 تف  ترمزتف  رفرنک چنین تاری  ۀردیده:

یرتن برتی س ارض یک تساک میندسی بحافمتین تفغانستان فت» 

مفتفقه طرفین رت ع به تقسیم آبیاری رفدهلمند)که در تیرتن هیرمند نامیده 

میجفد( در حد بندکمالیان یا پامین تر تز آن برتی تست اده سیستان تیرتنی 

 «فچیانسفرتفغانی.

تین تاری  تحر لسمر)هملیار( ترمزتف  رفرنک لرترای  ت ای  

که در نتی ه مفتفقو طرفین در  برتی تیایص مقدتر آبی» فبسط می یابد. 

حد بند کمالیان یا پامین تر تز آن به تیرتن دتده جفد طرز هم  فنی آنرت 

 «کمیسیفن س ارض یفتهد کرد.

طفریاه لرترفف  نجان دتده جد، منظفر میم تین کمیسیفن تییه  -۷

 یک تساک میندسی برتی ح  مسملو تقسیم آ  بین دف کجفرتسر.

ر آبیاری ترت ی در ما  تز لرنیای متمادی مسملو تقسیم آ   ی -۸

ً رفیاار آمده تسر. آثار مف فدس آبادییا بف احر نجان میدهد که  ً ففلتا فلتا

ترت ی منطقو ما  تزهمرها فبه تسلس  تحر زرتا بفده تسر. درسا  

در تثر فتفی مرزی  نرت  ۀفلد سمید مسمله منطقفی به یک مسملو  1۸۷۲

فده هریجاسالی ف بالنتی ه للر آ  ف عیر رت بین تلمللی  تغییر جا  نم

فییم تر سایته تسر. جیادر تارییی نجان میدهد که هلر مجایر تقسیم 

آ  در ما  رفدیانه دتیم نتی ه یا فتبسته به للر آ  نبفده تغییرتر میم 

درم رتی آ  که هیمار آنیا رت تا تمرفز برزمین هفیدتسر نجان میدهد که 

یجده تا مناطق  دیدی که مرتکز ن فک ما  میجدند آ  بع ی دهار لطع م

تز آن تست اده کنند فبالنتی ه تین میال ر فمغایرر همیجه دفستانه فیاله 

نمیجد. تاسیک یک تساک م اهمه برتی فیالو ماالحانه فهاد نه مسای  

مف فده ف آینده رت ع به تست اده تز آ  هیلمند بین دف کجفریگانه منظفری 

 میسیفن رت بف فد آفرده تسر.تسر که تین ک

نسبر به تندتزس زمین   -مرتت  -تمید میرفد که  مع آفری حقایق -۹

که فی تلفتلع در سابق فدرسالیای تییر در هر دف طر  ما  آبیاری جده 

تند ف مع آفری معلفمار مفثق رت ع به مقدتری که در سابق فدرتین تفتیر 

یندسی تست اده های ما یه در ما  رفدیانه میرسد فهمچنین تیمینار م
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فحالیه آ  در ما  تساک محامی برتی تقسیم هاد نه آ  رفدیانه هلمند 

 جده بتفتند.

تۀر نمایندۀان تین دف کجفر با همان تحترتم متقابله که آنیا در  -10

طی تمام معامیر یفد با کمیسیفن نجان میدتدند با همدیگر پیض بیایند، یقین 

در ف ای دفستی فبر ایر طرفین ح  یفتهد  حاا  تسر که تین مسمله

جد. یک مفتفقه که برتساک حقایق میندسی فبدفر میزکن رتنک حاا  

 میجفد نسبر بیرنفا مفتفقو دیگرجانک دفتم فپایدتری بیجتر دترد.

 

 سوابق مسئله -سوم

 مذاکرات بین المللی ماقبل:

نیا مسملو تقسیم آ  هلمند در ما  رفدهیرمند  بد در طی لر -11

که حافمتین تیرتن  1۸۷۲مف فد بفده تسر. تین مسمله تبتدت در سا  

فتفغانستان رت ع به دهفتی مالایر  ترت ی سیستان تز دفلر بریتانیا 

حامیر یفتستند،  نبو بین تلمللی بیفدۀرفر. تاسیک یک مرز بین تلمللی 

بفد که مسملو تقسیم آ  های ما  رت تز دهار فحافمار محلی بحافمر 

 کزی دفملر نق  دتد.مر

 1۹ نرت  سرفردریک ۀفلد سمید در فتفتی حامیر یفد که بتاری  

تز تیرتن اادر جد، مسملو آ  رفدهلمند رت به تل اظ ای   1۸۷۲تۀسر 

بعیفه باید یف  بدتنند که هی  یک تزآنیا به تلدتمی » تهترت  نمفد:

 «تجته باجند.مبادرر نفرزند که به مقدتر آبیاری کرتنه رفدیانه دیالر د

منازهاتی که تا سی  1۸۷۲در نتی و ادفر تین فتفی در سا  -1۲

سا  دیگر برسرتقسیم آ  منطقه ما  رفدهیرمند بف فد می آمد بفسیلو 

ماتکرتر مفثر مامفرین محلی دفستانه تعیین میجد. معیات تغییر م رتی آ  

ر مسمله رت با 1۹0۲درتین منطقه فیجاسالی جدید سا   1۸۹٦در سا  

دیگر رفیاار آفرد ف بازهم به حامیر دفلر بریتانیا  مبادرر بعم  آمد. تین 

کار رت کمیسیفن تیرتن فتفغانستان تحر تدتره کمیساری بریتانیامی کرنی  

تن ام دتد. تین هیمر که منبعد هیمر  1۹0٥تا  1۹0۲ماماهفن در سالیای 

برترت ی  1۹0٥تا ماه می 1۹0۳ماماهفن نامیده میجفد، تز ماه فبرفری 

کرن  ماماهفن فتفی  1۹0٥تپری   10منطقه تحقیقار مینمفد. بتاری  

 حامیر یفیض رت برمسملو ت  سیستان تز لجلو کفهک اادر نمفد. 
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رتپفر م الی که مامفرین هیمر مک ماهفن تییه  1۹0٦درسا  

نمفده بفدند بطبع رسید. درتین ا تین رتپفرها)که تز فتفتی ماماهفن  دت 

بحیث رتپفرهای ماماهفن یاد یفتهد جد، معلفم میجفد که در هستند( 

سالیای متفتلی بعد تز ادفر فتفتی ماماهفن کدتم تیتی  نظر بزرۀی 

نسبر به آبیای ما  رفدهیرمند ظاهر نجده زیرت در طی آن مدر کدتم 

ت رتآر یا مرت عه به آن فتفی ثبر نجده، حامیر ماماهفن کامیً کامیا  

حافمر تیرتن فتفی تف رت رد نمفده تسر، معیات حافمتین  ثابر جد، زیرت

تیرتن فتفغانستان در ماتکرتر تمرفزه یفیض مرتت  میندسی تساسی رت که 

 هیمر ماماهفن  مع آفری نمفده تسر برسمیر می جناسند.

میال ر بیجتر پیدت جد، تف ه  1۹۳0 -1۹۲0در مدر ده سا   -1۳

 1۹۳۲ف 1۹۳1فدهیرمند در سا  حافمتین برمسملو مقدتر آ  در ما  ر

بمیحظو میرسد. در آن سا  دسته های میتلط تیرتنی فتفغانی برتی تقسیم 

  ریان ما  رفد هیرمند  لسه مینمفدند.

مساهی بعم  آمد که رت ع به تقسیم آن  1۹۳0در چند سا  تف  بعد تز 

 1۹۳۹در فلر کم آبی بمفتفقو  دیدی نای  جفند . تین مساهی در سا  

ر به هدم یافتن تساک م اهمه سقفط نمفد. معلفم میجفد که در طی تین نسب

ماتکرتر فدر تثر مفتفقو مامفرین مفظ  طرفین مقدتر آبی رت که در فلر 

کم آبی در ما  هیرمند یعنی نزدیک بند کمالیان میرسد بافرر ر ایر 

 بیجی بین مملاتین تقسیم میجد.

فتحدتث  1۹4۷بستان فلفا یک یجاسالی بحرتنی دیگر در تا -14

تناجافار در لسمر های هلیای رفدیانه تز طر  تفغانستان سب  یافتن 

طر   دید برتی تساک م اهمه آ  رفد هیرمند جد. ماتکرتر حافمتین 

تیرتن فتفغانستان منت  به تجای  کمیسیفن بیطر  فمجافرتی هات  در 

 جد. 1۹٥0تکتفبر 

 : ۱950تقدیم مراتب به کمیسیون در سال 

حافمر تیرتن تمام مرتت  تساسی رت که در بارس  1۹٥0در سا   -1٥

مسملو آ  هلمند در دسترک دتجر، برتی مطالعو کمیسیفن ما  

 رفدهیرمند به میندسین محقق تییه نمفد.

کمیسیفن میافااً متف ه تفرتلی جد که تحر هنفتن)تحتیاو سا نه 

ۀردید. بتاری   فتا  1۹٥0سیستان بمقدتر آ  زرتهتی( در ماه فبرفری 
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دکتفر غیم حسین یفجبین اریعو ماتفبی )  میمه  1۹٥0سپتامبر 14

(به تطیا میندک محقق کمیسیفن میرساند که یفد نامبرده فآلای لدرر ۲

هللا تجاری تییرتً رتپفری برمسملو تقسیم آبیای رفدهیرمند تامی  نمفده تند، 

به تساک  رتپفرهای  که تاتندتزس« نزتا رفدهلمند»تین رتپفر تحر هنفتن

ماماهفن تییه جده تسر به مطالعه کمیسیفن رسید ف نامبرده تاکید نمفده که 

تین رتپفر  رسمی حافمر تیرتن تسر. برمسملو آ  م ایً بین ته ای  

کمیسیفن  ف یلتمم  آلای یزیمه هلم نمایندس م لک تیرتن نیز بحث جد که 

ماتکرتر بیجتری بین کمیسیفن  در آن هماارتن فنی تیجان نیزجرکر دتجتند.

فآلای  یلر مم  تبرتهیم میدفی فزیر زرتهر فآلای تجاری، فآلای بیینه 

فته ای هیمر تدتری فدیگر مامفرین ایعیله در تیرتن افرر ۀرفر. 

 درتین ا تاسیک یک کمیسیفن دتیمی رفدهیرمند درتیرتن لاب  تف ه تسر.

تت  مربفطه رفدهلمند حافمر تفغانستان نیز مر 1۹٥0در سا   -1٦

رت  یر مطالعه کمیسیفن به میندک محقق تییه نمفد. در تکتفبر 

لدر فلیمر رتپفرهای ماماهفن به ته ای کمیسیفن ما   1۹٥0فنفمبر

رفدهیلمند درتفغانستان تاکید جد ف بر کلیه مسای  رفدهیرمند فتناجافار آن 

ففتید هامه  بین ته ای کمیسیفن  یلتمم  محمدتکرم یان ک ی  فزترر

ف یلتمم  تمیرتلدین یان رمیک زرتهر درکاب  ف با  یلتمم  هبدتلم ید 

یان ،  یلر مم  ن ی  هللا یان حین تحقیقار محلی نیز ماتکره بعم  آمد. 

تفسط مامفرین تفغانستان کمیسیفن تفتنسر که با میندسین مفریسن کنفدسن 

مند تحقیقار تساسی  مع در لندهار که برتی حافمر تفغانستان رت ع به هل

در  1۹٥0کرده تند نیز ماتکره نمایند. حین فعالیر کمیسیفن در سا  

چیانسفر آلای هبدتلم ید یان تسناد مربفطه مسای  آ  

 ( به کمیسیفن تقدیم نمفد.4چیانسفررت) میمه

 

 حوضۀ رودهلمند -چهارم

 تشریحات عمومی :

انستان مرکزی که رفد هیلمند فجایه های همدس آن تز  با  تفغ -1۷

ً به پن اه میلی کاب  فتلع تند فتیمین تز پن اه هزتر می  مربع آ   تقریبا

برمیدترند، سرچجمه میگیرند.) به نقجه ر فا جفد(. رفدهیلمند بافرر 

همفمی تز بین ترت ی کفهستانی بطر   نف  غر   ریان یافته فدر 
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ن نقطه رفدیانه نزدیای ۀرجک به ترت ی میدتنی)همفتر( میرسد. بعد تزتی

بافرر یک لفک فرتخ بین بیاینانیای)دجتیا( فسیع  نف  غربی تفغانستان 

بطر  بندکمالیان  ریان می یابد فتز آن ا)بند کمالیان( بطر  جما  

دفرمیزند. در لسمر س لی به چی  میلی جما  کفهک) بند سیستان( 

گرض رفدهلمند به دفنیر بزرت منقسم میگردد که یای بطر  جما  فدی

بطر  جما  غر   ریان یافته فدر سلسلو هامفنیا میریزند. در منطقو 

کفهک نیر جرلی ما  که تفغانیا آنرت رفدهام فتیرتنی ها آنرت 

ً « رفدپریان» می  سرحد بین تلمللی رت تجای   1۳می نامند برتی تقریبا

میدهد. فبعد تز آن بجایه های منقسم جده فدر هامفنیای تیرتن فتفغانستان 

می ریزند. نیر دیگرما  که تز کفهک  دت میجفد، رفدسیستان تسر که 

بطر  جما  غر   ریان دتجته فدرهامفنیای تیرتنی می ریزد. در سالیای 

ً زیاد می باجد آ  سرریزه تین هامفنیا تفسط نیر  که بارندۀی میافاا

سرجیله  بطر   نف  فبعدتً  نف  جر   ریان یافته فدر ۀفد زره می 

 ریزد.

چندین نیر)رفد( کفچک تر )تزهلمند( تز جما  جر  فجما   – 1۸

فغر  به تین هامفن ها میریزند که در تفلار کثرر آ  با سایر آبیای 

هیلمند یا ا جده فهامفنیا )هامفن پفزی، هامفن سابفری فهامفن هیرمند( 

رت یک دریاچه فتحد میسازد. میمترین تین نیرها ، یاجرفد، فرته رفد 

غانی فبندتن رفد تیرتنسر. یاجرفد ففرته رفد در بیار تز تثر آ  فهارفد تف

جدن برفیای کفهستانی  ریان میدتجته باجند ، درحالی که دیگرتن تنیا در 

 افرر بارتنیای طففانی آ  دترند.

 قسمت علیای هیرمند:

جایو میم فتالی رفدهلمند تز دتمنه های  نفبی فغربی لل   -1۹

هزتر ففر فبیجتر ترت اا دترند  1٦. لل  کفه بابا کفه بابا سرچجمه میگیرد

 که تین منطقه هزتره  ار نامیده میجفد.

بارندۀی های تین کفهسار که تکثرتً بافرر بر  می باجد لسمر 

میم  ریان رفدهیلمند رت تییه میاند. بارندۀی سا نه در کاب  کمتر تز یک 

ً بارندۀی برکفهستان ۳0ففر) یای بلند) میافااً سانتی( تسر. مگر غالبا

در زمستان( بیجتر تسر. تین منطقه بطفرهمفم درتین هار بایر تسر فۀاه 

 ۀاهی در کنار رفدیانه ها چند دریتی دیده می جفد.
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جایو میم رفدیانه هیرمند، ترغندت  تسر که در حد للعو بسر  -۲0

با هیرمند تتاا  می یابد. جایه های معافن ترغندت  هبارتند تز دفری 

غستان( فترنک. تین دف رفدیانه نزدیک لندهار با ترغندت  متحد )تر

میجفند. سرچجمو هریک تزتین جایه ها در کفهستانیا تز ه ر تا یازده 

هزتر ففر بلند فتلع تند فتز آن ا تا رفد هیرمند بطر   نف  غر   ریان  

دترند.تۀرچه رفد ترغندت  در تفلار سیی  به رفدهیرمند آ  میدهد، مگر 

ماه های کم آبی مقدتر آ  للیلی که دترد لب  تز رسیدن برفد هیرمند  در

 ار  آبیاری ترت ی لندهار میجفد.

 بستر یا تنگه یا ناوۀ رودخانه :

رفد هیرمند بعد تز للعو بسر با پی  فیمی که دترد، رفی  -۲1

می  تز میان تنگو هریض بطر  غر  به ما   ۲۲٥همرفته تا فاالو 

ن فتفغانستان  ریان دترد. تین نافه یا تنگه بافرر یفد سفی مرز تیرت

می  هرض دترد  ف دف طر  آنرت احرتهای فسیع فیایر تجای   ۳تفسط 

میدهد. بطر   نف  غر  دجر ریگستان، طر   نف  ۀفدزره فبطر  

جما  دجر مارۀف فتلع تند. تین ترت ی بیابانی  برفدیانه هی  آبی نمیدهند ، 

تن  تسر که آنیم یا بزمین  ا   ۲ین منطقه کمتر تز زیرت بارندۀی سا نه ت

میجفد فیا تبییر میگردد. زرتهر در تمتدتد رفدیانه تز للعو بسر تا ما  

رفدیانه محدفد به یک یط باریک زمین سط  تنگه تسر که بقفه  اابه 

 زمین تز رفدیانه آ  میگیرد.

 :مصب رودهیرمند

بیجتر با آن مربفط ما  رفدیانه که سر ف کار تین رتپفر  -۲۲

تسر،آن ترت ی رت میتفتن نامید که زیر بندکمالیان، هیرمند به آن ا 

میرسد.هامفنیا فۀفدزره یارو تین تحدید می باجند. بعد تزتین نقطه تنیار یا 

م اری سابقه دیده میجفند که تمرفز رفدیانه به تستثنای تفلار سییبی در 

 آنیا نمیگارد.

که نجان میدهد رفد هیرمند برتی همیجه تز بع ی هییمی مف فد تند 

م رتی ما  کنفنی یفیض دتی  هامفنیا نمیجد، بلاه در تزمنه لدیم ک  

فپی  های فسیعتری دتجته تسر. یای تزتین ما  های فرهی در سمر 

غربی معرف  به ترتکف)ترتلفن( تسر فیای دیگر بطر  جر  نزدیک 

 سارفتار فتلع بفده تسر.
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مند) هلمند( تز مسیر ما  فتلع بندکمالیان به تمرفز آ  هیر -1۳

ز م رتی رفد سیستان  ف رفد کفهک بطر  جما   ریان دترد فبعد تز آن ت

هام فجعبه های آنیا که هبارر تند تز پریان، نیاتک، فجیلو چرخ بین 

ترت ی هامفنیا تقسیم میجفد. در م رتی تییر تلاکرآبیای سیی  بطر  

جر  به باطی  تجاین فهامفن پفزی میریزند. چنانچه آبیای سیی  

ز م رتی پریان فنیاتک به یاجرفد نیز به همین ا می تیند. آ  رفدهیرمند ت

هامفن سابفری میرسد ف همین هامفنیا آبیای سییبیای فرته رفد فهارفد رت 

نیز میگیرد. یک هامفن دیگر فتلع بطر   نف  هامفن سابفری تمرفز 

هامفن هیمند نامیده میجفد. آ  سییبی رفد سیستان فآبیای سرریزس هامفن 

ً زیاد سابفری به تین هامفن میریزند. فدر سالی ای که سیی  میافاا

باجد، تین هامفن نیز سر ریزه میاند فآ  آن تز م رتی سرجیله به ۀفد زره 

 میریزد.

تمام ترت ی هامفنیا در ما  حاکی تز مد ف زر آ  تسر ف بدین 

ترتی  تطرت  هامفنیا رت نیزتر فدلد  ۀرفته تسر . در تفلار سیی  

ا رت ۀرفته ف یک دریاچو نسبتاً زیادی آ  های سه هامفن تالی تمام دلدلی

بزرت ف فتحد رت تجای  میدهند. در تفلار یجاسالی آ  هامفن ها بسیار 

 کم فجفر مزه میجفد.

تفپفۀرتفی) مساحر یا  غرتفیای محلی( ما  رفدهلمند،  -۲4

هامفنیا فم اری رفدیانه ها رت  نقجه های که هیمر ماماهفن در سالیای 

ند تز همه بیتر نجان میدهند. بنابرین نق  یای ترتی  دتده ت 1۹0٥تا  1۹0۲

تز نقجه ها رت تحر هنفتن )نقجو سیستان( با معلفمار آبیاری در سنفتر 

 (.۲درتین رتپفر جام  سایته تیم.)کلیجو  1۹0٥تا  1۹0۲

مرتت  تساسی ما  رفدهیلمند درتین نقجه بیفبی نجان دتده جده 

الی که تز ترتی  آن سپری جده تۀرچه تهترت  باید نمفد که در چی  فپن  س

م اری رفدیانه ها تغییر یافته ، تنیار سابقه تری فتنیار دید ح ر جده  ف 

در تثر باد سط  زمین بع ی مناطق یرتجیده جده ف فیرتن فبریی 

زیرری  جده تند. کدتم نقجه تازه فم ا  منطقو ما  بدسترک کمیسر 

 کمیسیفن ۀاتجته نجده.

 ایکه هیلمند از آن اب میگیرد: ماطق زهکشی یعنی اراضی
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مناطق زهاجی رفدهیلمند فجایه های آن بیانیای م افرآن در  -۲٥

( نجان دتده جده ، به تهمیر تین مف فا باید متف ه بفد که مناطق 1 دف  )

زهاجی تفلید کنندس آ  هیلمند همه با تر تز للعو بسر فتلع تند ف بعد تز تین 

ین رفدیانه معافنر نمیاند فتطرت  رفدیانه نقطه کدتم جایه فیا نیر به ت

 همه بیابان تسر که هی   یا بسیار کم بارنگی دترد.

 آب وهوا) اقلیم(:

تللیم حف و رفد هیلمند تیتی  زیادی دترد فبا تنزی  ترت اا تز  -۲٦

جر  به غر  تغییر میاند. لسمر های سرچجمه)منبع( در کفهستانیای 

نی جدید دترند فبارنگی آن تکثرتً بافرر مرت ع تفغانستان مرکزی زمستا

بر  می آید فتابستانیای آن منطقه سرد فیجک تسر. منطقو ما  در 

لسمر های منتیا تلیه رفدیانه به هردف طر  مرز بین بیانانیا محافرتسر 

که زمستان های مییم فتابستان های یجک فسفزتن دترند. مقدتر آ  که 

ربفط تسر تا تندتزس بسیار زیر تاثیر سرفکار تین رتپفر بیجتر به آن م

هفتم  تللیمی تسر که در  ریان یفیض تز منبع تا به دهانه به آن مفت ه 

میجفد. به طفر همفم همه میدتنند که بر  های زمستان رت حرترر بیار آ  

نمفده فبه  ریان می تندتزد. بدین ترتی  دف هام  تساسی مقدتر  ریان رفد 

ید. یعنی مقدتر بارندۀی بر  ف در ه حرترر بیار. هیلمند رت تعیین مینما

مثیً تۀر در ه حرترر با  نمی رفد مقدتر بیجتر بر  برکفه ها میماند. 

تغییر زیاد فناۀیانی دردر و حرترر حتی دریک سالی که بارندۀی کمتر 

باجد سب  سیی  های بزرت میجفد که به تعقی  یفد کم آبی دترد فتۀر 

برفد حتی تۀر برفباری زیاد هم جده باجد، سیی  تفلید  حرترر بتدری  بلند

 نمیاند فتین یاایر میتص  رفدیانه های تسر که تز بر  آ  میگیرند.

هفتم  تللیمی که درتین مفرد تز همه بیجتر تهمیر دترندتزتین  -۲۷

 لرتر تسر: بارندۀی ،در ه حرترر، رطفبر ، باد ف تبییرتر.

 : بارندگی 

یرمند فقط دف تستیجن میتفرفلفدی مف فد تند در حف و رفد ه-۲۸

که تف اا ترت ی آبیاری رت نجان میدهند. یای تزتینیا در لندهار تفغانستان 

فتلع تسر. تین جیر بریای تز جایه های میم رفدهیرمند فتلع تسر. تین 

تستیجن در ایی تسر که هلمند کفهستانیا رت پیمفده ف به سط  همفتر 

سطی حف ه رت نجان دتده میتفتند. تستیجن دیگر میرسد فتف اا لسمر ف
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در زتب  تیرتن تسر که در لل  ما   فتلع فرت ع به بارندۀی که مستقیماً 

بدرد ترت ی ما  رفدیانه مییفرد معلفمار میدهد. ثبر های دف تستیجن 

دیگر درمناطق تطرت  فم افر بدسترک مف فد تسر که ف عیر بارندۀی  

نجان  ۳نجان میدهند. تین تستیجن ها در کلیجه های  تین منطقو  غرتفیامی رت

درو تسر. تزتین مندر ار فت حاً معلفم  ۲دتده جده فثبتیای آنیا در دف  

میجفد که تز سر رفدیانه تا دهانو آن مقدتر بارندۀی سا نه بسیار تقلی  می 

یابد. بارندۀی مناطقی که رفدیانه تز آن سرچجمه میگیرد در دسر نیسر، 

گمان غال  بارندۀی آن منطقه ییلی زیاد تر تز بارندۀی کاب  تسر که مگر ب

) یازده تهجاریه پن  تن ( میرسد. سیستان در 11ر ٥بطفر تفسط سا نه به 

 تن  بارندۀی نجان میدهد. ۲منطقو ما  سا نه 

 درجۀ حرارت ورطوبت:

نجان دتده  ۳ثبر های حرترر فرطفبر نیز طفریاه در  دف  -۲۹

 فرفلفدی لندهار فزتب  تییه جده تند.جده تزمیت

 باد: 

رفزه (  1۲0یاایر لاب  تف ه باد در منطقو ما )بادهای  -۳0

تسر که هرسا  تز ماه می تا تفتیر ماه سپتامبر میفزد.درتین مفسم باد 

بجدر تز سمر جمالغر   ریان دتجته فحیار تنسان فحیفتن منطقه رت تل  

ً میسازد. سرهر تفسط باد درتین چیا می  در ساهر  تسر  1۳رماه تقریبا

مگر ۀاه ۀاه به ه تاد می  در ساهر نیز میرسد. مرتتبی که تز م لو 

درو تسر. تیتیفار  4میتیفرفلفدی  هند )تندیا فیدری یف( در  دف  جماره 

 ماهانه باد رت در طف  سا  نجان میدهد.

 تبخیر:

یر در در تثرترکی  هفتم  باد فدر ه حرترر فرطفبر، تبی -۳1

منطقو ما  لرترمعلفم بسیار زیاد تسر. درتین سالیای تییر تحقیقار 

 فمجاهدتتی در زمینه بعم  نیامده تسر.

 اوضاع در سیستان ایرانی وچخانسورافغانی:

منطقو ما  رفدهیرمند تز لرنیا بدینسف مسافن بفده فمردم در -۳۲

یجک سالی سالیای ففرر آ  بسایتن آبادی مباردر  میفرزیدند فتۀر به 

فت افز ری  فیا تغییرم رتی رفدیانه مفت ه میجدند م بفرتً تز آن ا نق  

ماان میاردند. اعفد فنزف  تناجافار سابقه رت میتفتن تز میرفبه های 
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سارفتار فزیارر تمیرتن فنادهلی)در چیانسفر( فجیر رستم ف مچی ف 

 زتهدتن لدیم  نزدیک زتب  ) در سیستان ( دری نمفد.

ی تحر زرا در سیستان فچیانسفربفسیلو تنیا غیر لاب  ترت  -۳۳

کنترف  که تز م اری همدس رفدیانه ها  دت میجفند  آبیاری میجفد. 

نگاهدتری تین تنیار م ادلو دجفتریسر، زیرت در مفسم کم آبی بادهای 

 رفزه تکثر لسمتیای تین تنیار رت تز ری  پرمیاند. 1۲0معرف  

نسفر تز سییبیای رفدهیرمند ترت ی فسیع سیستان فچیا -۳4

یساره می بینند، زیرت تنیار کنترف  ندترند فهمه  ا رت آ  میگیرد. یک 

لسمر بزرت دیگر تین ترت ی در تثر سرریزس  هامفن ها در سالیای 

زیادر آ  زیر آ  میرفد  فتهالی دهار کنار نیز م بفر میجفند بزمین های 

 بلند تر برفند.

که تمرفز یای تیرتن ۀ ته میجفد،تیالر یک لسمر ما  هلمند  -۳٥

)پانزده  1٥000کفچک سیستان تسر که مرکز میم آن زتب  تیمین 

هزتر(ن فک دترد. تۀرچه درتین منطقه تحاامیه ن فک ۀرفته نجده، مگر 

مامفرین حافمتی تیرتن م مفا ن فک تمرفزس سیستان رت بیجتر تز پن اه 

قه در دهار کفچک زندۀی میانند سا   پیض تیمین کرده تند. مردم تین منط

فمارف  زرتهر می باجند فیا در کنار هامفنیا حیار جااری فماهی 

 ۀیری فمالدتری دترند.

تیالر کفچک چیانسفر درتفغانستان، نه تنیا جام  ترت ی کنار  -۳٦

رفدهیرمند تسر بلاه ترت ی دیگری هم دترد که تز رفدهای دیگریاه به 

میجفند. درتین رتپفر چیانسفر، هبارر تز آن  هامفنیا آ  میدهند آبیاری

ترت ی تسر که زیر بند کمالیان فدر ما  هلمند فتلع تسر. مردم تین 

منطقه در دهار کفچک زندۀی میانند فبزرۀترین آنیا للعو کن  

تسر.غالباً در طی نیم لرن ۀاجته تعدتد ن فک چیانسفرچندتن تغییری نیافته 

 تسر.

 

 ودخانهزراعت در مصب ر –پنجم 

حاایر فطریقو زرتهر تمرفزه در ما  هیرمند هیناً  -۳۷

طفریسر که در سابق فدر طی لرنیا بفده تسر. جیار فجیمااری تمرفز 

هم بفسیلو للبه های چفبی که به دف ۀاف بسته میجفند افرر میگیرد ف یا 
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مینامند زمین رت « تیجه»دهالین به لفر دسر یفد با یک نفا بیلچه که آنرت 

م میزنند. بار تیم نیز بفسیلو پاض دتدن بادسر افرر  میگیرد ف درف جی

ۀری هم با دتسیای دستی تسر. کفبیدن یرمن بدین ترتی  افرر میگیرد 

که تف  ۀافها رت با ی یرمن میگردتنند تا دتنه تز کاه  دت جفد، بعد آنرت باد 

 میانند.

 حاصالت:

دترد حاایر کامیً درتین منطقو احرتمی که بارتن بسیار کم  -۳۸

متای به آبیاری تسر. حاایر تابستانی در ما  رفدهیرمند تا تندتزه 

زیاد ف فد ندترد، زیرت در ماه های  فن ف تۀسر آ  هلمند بسیار کم تسر ف 

 درماه سپتامبرحتی تحتما  یجک جدن آن هم میرفد.

ه بادهای تین منطقه نیز مانع حاایر تابستانی تسر.بادهای تین منطق

ً بافرر متفتتر ف پیفسته تز ماه می  ف فن  تا ماه سپتامبر در  که تقریبا

فزض تسر،آنقدر بین مردم  تهمیر فیاایر دترد که آنرت نام میافای 

دتده تند. با تحدید آبیاری به ماه های زمستان که باد « یاادفبیسر رفزه»

یسر که در در آنفلر مجایر تفلید نمیاند، حاایر نیز محدفد به غله  ات

آن فا  میرفیند. ت ربه به مردم نجان دتده تسر که  ف فۀندم درتین فا  

ً درتمام زمین های که سا نه آبیاری میجفند  یف  میرفید فتزتین رفتقریبا

همین دف چیز کجر میجفد. حاایر دیگر که ۀاه ۀاهی در زمستان کاجته 

 میجفند آنقدر للی  فبی تهمیر تسر که لاب  اکر نیسر.

با ف فد بادهای تند تابستانی بریک تندتزه محدفد زمین  -۳۹

محاف تی کاجته میجفد که فقط درتابستان بارمیدهند. چند چیزی که  به 

کمیسیفن نام بردند تز لبی : یربفزه، لفبیا، فتری، پنبه، ترکاری فدریتان 

 میفه بفد. 

م مفا ترت ی تحر کجر تینیا در زمان تحقیقار ماماهفن یک 

ه ر ترت ی  ف فۀندم زمستانی بفد.تیمینار محاف ر تمرفزه رت که بر

مامفرین تیرتنی در رتپفر یفد )مقدتر ت   زمه سا نه در سیستان (تییه 

نمفده تند نیز همان نسبر رت نجان میدهند. ممان تسر که نسبر کاجر 

زمستانی فتابستانی تمرفزه در چیانسفر نیز به همان ترتی  باجد. تۀرچه 

ر زمان تحقیقار ماماهفن محاف ر تابستانی یک برسه کاجر زمستانی د

بفد. چفن بار محاف ر تابستانی فآغازآبیاری آنیا در همان فلتی افرر 
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میگیرد که هلمند تز همه فلر بیجتر آ  دترد. تا کنفن در بارس آبدتری تف  

زس آن کدتم مجایتی پیدت نجده، تۀرچه با ف فد محدفد بفدن کاجر یک تندت

 ۀاهگاهی تز تثرللر ت  میسفزد.

تندتزس زمین فمحاف ر میتل  زمستانی فتابستانی حین  -40

تحقیقار هیمر ماماهفن تعیین جده بفد ف ت اییر آن در فا  هجتم تحر 

هنفتن تست اده تز آ   زمه آبیاری دتده جده. بعد تز تن ام تحقیقار هیمر 

بعم  نیامده ففقط بع ی تیمینار  ، کدتم تحقیقار تازه 1۹0٥ماماهفن در 

مامفرین تیرتنی در دسر تسر. تیمینار جیم کاری در تفغانستان به 

 کمیسیفن تییه نجده تسر.

طفریاه درتمام منطقه ما  رفتو دترد فقط یک ثلث زمین های 

زرتهتی سا نه زرا میجفد فمابقی رت بفره میگاترند تا تقفیه یافته فحاا  

 فد.ییزی آنیا تز دسر نر

پارفکاری تساسی هی  نمیجفد فحتی بعد تز درف تز ریجه فساله 

بالیمانده به حیث محرفلار کار می ۀیرند فهی  چیزی برتی ح اظر فتقفیر 

 زمین نمیگاترند.

ۀندم ف ف که یفرتی همدس مردم تسر در فا  یزتن یعنی در  -41

ه زیاد تفتیر سپتامبر زرا میجفد فچفن در طی تین فا  مقدتر آ  رفدیان

جده میرفد، مردم تمام کجر زمستانی یفد رت تامی  میانند فتکثرتً بارکاری 

ً هی  بارتن نمی بارد،  تا تفتیر نفری تدتمه دترد. چفن در تابستان تقریبا

رفتو تسر که لب  تز بار زمینیا رت یک بار ت  بدهند زیرت جدر ۀرمی ف 

آناه مزرهه سبز  بادهای مسلس  زمین رت کامیً یجک میسازد. بعد تز

ً در  میجفد تا فلر درف تز سه تا پن  بار آ   رفرر دترد. درف همفما

 تفتیر تپری  ف یا  در ماه می افرر میگیرد.

طریقو آ  دتدن طفریسر که کردها رت  غر  در آ  میانند 

.فطفریاه  دهالین سیستانی فچیانسفر جرح دتدند مقدتر یا همق آ  

ً ده سانتی یا چیار تن  میباجد. مامفرین درکردها در هر آبدتری تقری با

فزترر زرتهر هردف کجفر نیز همین تندتزه رت تعیین کرده تند. حاایر 

تابستانی نیز به همین ترتی  کاجته میجفد. تبدتری لب  تز بار کاری در 

 تپری  یا می افرر میگیرد فدر تفتی  یزتن درف می تفتد.

 انهار:
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فچیانسفر بفسیلو تنیار بی کنترف   زمین های مزرفهی سیستان -4۲

یعنی تنیاریاه  ریان مقدتر آ  آنیا در تیتیار نیسر ، ف تز رفدیانه ها  دت 

میجفند آبیاری میجفند. تمام تین تنیار بدفن کدتم نقجه فپین با بی  فکدت  

ح ر جده تند فدر نتی ه دیده میجفد که چندین نیر به یک تستقامر فحتی دف 

فی هم سایته جده تند. همفماً تین تنیار ک  فپی  هایی دترند ف یا سه نیر پیل

 بی  یر به فااله ف زحمر مردم تفزفده تند.

تنحنا در نیرها بیجتر نتی ه تری بع ی لسمر های تنیار تسر که تز 

ری  پرمیجفند فمردم در هفض م رتی  دیدی ح ر میانند. تنیار همفماً 

منطقه طفری تسر که با ف فد همیق ف هرض کم دترند مگر یاایر ۀ  

نم ف رطفبر دیفترهای کانا  مقافمر یفبی دترند، معیات ۀاهگاهی میغلطند 

 فبرمجایر مردم می تفزتیند.

نگیدتری تین تنیار م ادلو  دجفتری تسر، زیرت  در تفلار کم -4۲

آبی تابستان باد یاادفبیسر رفزه لسمر های زیادی تز تنیار رت تز ری  

ف عیر سب  تری تنیار لدیم فح رتنیار  دید میجفد. در  پرمیاند. تین

رفزه آرتم میجفد تنیار رت با مجقر تز ری  پای  1۲0فا  یزتن که باد 

میانند فبا کاه فچف  بندهای مؤلتی میسازند تا آ  کم رفدیانه  به تنیار 

 ریان یابد. تین بندها در مفسم زیادر آ  یا یسارس کلی می بینند فیا کامیً 

کمیسیفن در سیستان مجاهده نمفد که  1۹٥0ز بین میرفند. در نفتمبرت

لسمر تهظم آ  هیرمند تز بندهای جاسته ۀاجته فبی فایده به رفد سیستان 

فهامفن ها میرییر فتز تین لرتر معلفم جد که حتی درتفلاتی که آ   ریان 

 حد تل  دترد مقدتر زیاد آن تل  میجفد.

تسر که ف عیر بند فتنیار نسبر به تین یک تمر  ال  تف ه  -44

 لد تف  رتپفرآبیاری  ۲۸سابق بدتر جده میرفد فجرح ای  که تز ا حو 

 سیستان نق  میجفد، جاهد آنسر.

 : انهار قدیمه

تز مبدتء آنیا در بستر مف فده « زفرکن»ف « زرکن»در تمتدتد تنیار 

یاتمو آنیا رفدیانه به فاالو چیار تا پن  می  بطر  جما  للعو ۀافی تا 

در ما  یاض به یک سلسله تنیاری مفت ه جدیم. تین تنیار رت نسبر به 

همه تنیار دیگر ما  جاهااری سایتمان یافتیم. تین تنیار به فااله های 
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زیاد به یط مستقیم سایته جده فمعلفم میجفد که در تعمیر فتحدتث آنیا تز 

 نا ها ....فار فسن ض سلیم کار ۀرفته جده با بع ی لفک ها فتنح

تز جرح ای  معلفم میجفد که بین تنیار لدیمه فتنیاریاه در زمان -4٥

مفرد تست اده مردم بفده  1۹0٥ - 1۹0۲0تحقیقار ماماهفن در سالیای 

فر  زیادی مف فد بفد.هرلریه در افرر تماان تز یفد نیری دترد، مگر 

جتری دترند. دهاتیاه ب االو بعید تز رفدیانه فتلع تند یک نیر آ  متحد فم

معیات یک هده تنیار بزرت متفتزی مف فد تند. تین تنیار رت میتفتن برنقجو 

رفد سیستان یافر. تین تنیار نزدیک زتهدتن فتیسا  فدر منطقو پلنگی فتلع 

تند. تنیارکامیً مانفهی نیز ح ر جده تند که به طفرهمفم کار بسیار ساده 

تین تنیار مانند تنیار لدیمو پن ا  تسر فهمق زیاد یا دیگر مجایتی ندترند. 

ک  فپی  های زیاد دترند. نیر پن ا  به دهالین پن ا  نجان دتد که آنیا نیز 

 میتفتنند مانند میندسین به هفض تنیار ک  ، تنیار رتسر بسازند.

ظاهرتً یرتبی ف عیر تنیار تا تمرفز به نسبر ته نجستن سط   -4٦

تنیار تدتمه دترد. چند نیریاه به م اری تنیار فمجایر آفردن آ  در 

 میحظو کمیسیفن رسید، یقیناً هییم بیبفدی فتایح رت نجان میدتد.

تز مطالعو نقجه های هیمر ماماهفن معلفم میجفد که در طی  -4۷

پن اه سا  ۀاجته تغییرتر زیادی در تف اا محلی تنیار افرر ۀرفته  

رتن تییه جده تسر، تسر. در یک نقجه که تز طر  مامفرین حافمر تی

تنیار تمرفزس سیستان که هرکدتم به جایه ها منقسم تسر لرتر ای  نجان دتده 

 جده تسر:

نیر یفت ه تحمد، نیر آار، نیر  از کوهک به امتداد رودسیستان:

نمک، جاه نیر حسنای، نیر ملک حیدری، جاه نیر حک، جاه نیر 

 طاهری،  فی جی  آباد.

یر لیجک، فتنیار کفچک دیگر که : نیر میلک، ناز رود پریون

 مستقیماً تز رفد نیاتک  دت جده تند. 

در چیانسفر تنیاریاه تز رفدهیرمند فتز رفدهام بعد تز کمالیان  دت 

میجفند تزتین لرتر تند:نیر دی دیله، نیر یفتبگاه، نیر جاهی. تنیار 

  مارفنگی) سه نیر(، نیر جیلو چرخ، فنیر تبرتهیم آباد. تزتین  مله تف

تلاکر برکنار چ  فمابقی برکنار رتسر رفدیانه فتلع تند. تعیین ظرفیر تین 
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تنیار بنابرهدم یارنگی هرض آنیا ف بنابر ف عیر آ  رفدیانه فف عیر 

 بند های هل ی)ۀزی( دجفتر تسر.

بطفر همفم طرز مرف و آبیاری در منطقه ما  مار  آ   -4۸

مقدتر آ   زمه برتی  -حافمر تیرتن1۹٥0تسر. تین حقیقر در رتپفر 

سیستان لرتر ای  درو تسر: همینقدر کافی تسر ۀ ته جفد که مقدتر للی  

آبیاه برتی زرتهر به زمین های مزرفهی میرسدتسرت  میجفد .تل ار 

فتسرتفی که کمیسیفن هنگام مسافرر در منطقه به آن متف ه جد فت حاً تز 

تز تایحار  یاا تثر بی پرفتمی فبی ک ایتی طرز آبیاری بفده فنه 

فتسرت   آ   نه تنیا جفره زمین رت تقلی  کرده فترت ی رت بیتر فبارفرتر 

میسازد بلاه مردم یفتهند تفتنسر که ترت ی بیجتری رت تحر زرا در 

 آفرند.

 نوعیت خاک:

یای منطقو ما  تز ته نجین جدن ۀ  ف ی رفدیانه ها تجای   -4۹

یدۀی یای تیتیفار زیاد یافر جده که تکثرتً یای سن  آهک تسر. در م

میجفد. مگر ۀ  میده مان نسبر به ری  فسنگچ  بیجتر تسر.به هیفه در 

 بسیاری تز مناطق سط  زمین تز ری  میده که باد می آفرد مستفر تسر.

چفن تمام منطقو ما  در طی لرفن تز ری  فۀلی که با آ   -٥0

  معلفم نیسر. یای رفدیانه می آید تجای  یافته تندتزس  یامر طبقو ۀ

منطقه حاالییز تسر فمقدتر زیاد سفدیفم ، نمک، للیا،فدیگر مفتد 

میافص مناطق احرتمی دترد مگر در نتی ه برهنگی، یعنی للر نباتار 

در تمام حاص مقسم آ  مفتد ه فی در یای تین منطقه بسیار کم تسر. 

دیده  -جفره –در بع ی لسمر های ما  ت مع یا غلظر زیاد نمک 

ً مزرفهی بفد تمرفز  میجفد فدر نتی ه یک تندتزس زیاد زمین که سابقا

 مترفی جده تسر.

ً مانع ن فا آ  تسر فرطفبر  -٥1 تین یای میده دریامی  نسبتا

ً یف  نگاه میاند. تۀرچه تین یفتص زمین برتی زرتهر آبیاری  رتنسبتا

فایده مند تسر مگر در مسای  بدر رفر فزهاجی مجایتی هم دترد 

ً در ف درنتی ه زمین رت جفره زتر میسازد. در بسیاری حاص  میافاا

سیستان، جفره رت تز رفی زمین ترتجیده فدربین کردها تفده میانند. تفده 

های زیاد جفره به بلندی چیار یا پن  ففر درتین منطقه به مجاهده رسید. 
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ال  تۀرچه تین لبی  تفده ها در چیانسفر به مجاهده نرسید مگر به ۀمان غ

ف عیر جفره آن لسمر نیز مانند سیستان تسر. هرۀاه مقدتر جفره آنقدر 

 زیاد جفد که ترتجیدن فایده ندتجته باجد زمین رت تری میانند.

 راجع به قطع درختان گز:

یای دیگرتز مجایر منطقو ما  که در طی پن اه سا  ۀاجته  -٥۲

بفته های   ۀز فیامر بیجتر پیدت کرده ، لطع جدن  بفته های ۀز تسر. 

سابقا در سیستان ً به کثرر یافر میجد مگر تکنفن  لطع جده تند. تین بفته ها 

یگانه اییرس محرفلار منطقه بفده فچفن به هفض دریتان لطع جده نیا  

جانی افرر نگرفته ، ترت ی کامیً تز نباتار هاری ۀردیده فدر نتی ه 

بفد سایته تند. جرح ای  که لسمر های زیاد زمین رت باد فبارتن سامیده فنا

 لد تف  رتپفر ماماهفن نق  میجفد، د لر برففرر  ۳۲۳ -۳1۹تز ا حو 

پک تز طی ه ر می  »...  نگ  های ۀز منطقو ما  در آن زمان تسر.

بین  نگ  غلفی ۀز که یگان یگان مزرهه هم بین آن دیده میجد به جایو 

یرفد به طف  هجر می  دیگر نیر رسیدیم. بعد تزآن سرکی که به پفلچی م

 «تز بین ترت ی زیرت  جده که بادریتان  تنبفه ۀز مستفر تسر میگارد.

تز کنارهای نیرتز  اهایی که دریتان ۀز  لف چجم رت نمیگیرد  -٥۳

همانطفری که تز کنار نیر مانفهی تطرت  فماحف  رت میتفتن دید تزتین 

 آید. ا نیز تا فاا  های زیادیی نفتحی فتطرت  به نظرمی 

با تقلی  فتمحای دریتان ۀز که تمرفز به فیامر یفد تفزفده  -٥4

فچنانچه بارها درآن ا تین مسمله به کمیسیفن یاطرنجان ۀردیده، تحتما  

دترد که ترت ی تیاه لبیً تز دریتان ۀز پفجیده فمستفر بفده تما تمرفز کم 

دلتا به فبیض هریان فبایر می باجد هلر ۀردیده باجد که ری  در رلبو 

 نسبر سابق بیجتر فبه پیمانو فسیعتری به حرکر بی تد.

بقف  یای تز تن نیرتن تیرتنی تین للر ف تز بین رفتن دریتان ۀز  -٥٥

هنفز بجدر تدتمه دترد فتن نیر ماکفر تحتیا ار چف  ۀز  یر محرفلار 

زتب  رت لرترای   نجان دتده :مار  فابریاو تفلید بر  تز ه ر تا ده تن 

ۀز،پن  هدد دتض یجر پزی که هریک چیاراد بار مرک  چف  چف  

میسفزتند.چیار هدد دتض چفنه پزی که هریک رفزتنه دفاد باریر چف  

ۀز میسفزتند. تین تحتیا ار تست اده های برتی تااففی آن میجفد تا تندتزه 
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تی مف   تتی  فتز بین رفتن دریتان ۀز ۀردیده که چف  رت تز فاالو 

 ه پجر یر فتجتر می آفرند.سی کیلفمتر ب

در طی مسافرر یفیض در چیانسفر فسیستان تیرتنی کمیسیفن  -٥٦

، تثری تز کنترف  فمرتلبر هل  چرهای رمه های بزفۀفس ند مجاهده 

نارد. تفرتط در تست اده تز تین چرتۀاه ها منت  به تز بین رفتن لجر یای 

تز رته ت ربه ف تفسط باد های تمفز تز رفی زمین میگردد. ممان تسر 

آزمایض ۀیاه ها فهل  هایی رت که در مقاب  بی آبی فیجک سالی مقافمر 

بیجتری دترند مانند: سچن ، که درمناطق احرتمی در دیگر حاص هالم 

برتی پفجیدن فایانر زمین م ید ثابر ۀردیده در سیستان فچیانسفر نیز 

فۀیاهان که باد  مففقانه پرفرض فتربیه نمفد. پفجاندن مناس  زمین تز هل 

تمفز لجرآنرت تز بین می برد یف  حمایه محافظه نمفده مانند سایر فسای  

 کنترف  لجریای مستلزم مقادیر زیاد آ  نمی باجد.

 

 چرای مواشی در نیزار ها :

ساحو فسیع باطیلیا درکناره های دریاچه های سیستان  یر  -٥۷

مردمانی که به تربیو  هل  چر مفتجی سیستانی طر  تست اده لرترمیگیرد.

مفتجی مجغفلند در دهار کفچای در کنار باطی  ها حیار بسر برده فبا 

آنچه تز فرفض لبنیار مفتجی بدسر  می آرند، جاار فمرغ فماهی رت که تز 

 آ  دریاچه ها حاا  میانند می تفزتیند.

 

 مساحۀ مزروعه وآبیاری شده در رقبۀ دلتا: –ششم 

دلتا رت چنین تعری  میتفتن کرد: منطقه  درتین مباحثار رلبو -٥۸

تیاه در فتدی هیرمند تز بند کمالیان به بعد در مسیرس لی)پایان آ ( دریا 

 فتلع جده تسر .

زرتهر تابستانی تثرتر آبیاری بف فح نجان میدهد که منطقو  -٥۹

فسیعی در هردفکنار دریا در تیام ما یه آبیاری میگردیده در نتی ه رفتار 

ا  دریا در منطقو دلتای رفدیانه، در تفلار میتل  ترت ی که برپی  فت

تمرفز به فااله های بعیدی تز مسیر تمرفزه رفدیانه  فتلع ۀردیده آبیاری 

ً آنیا چندین لرن پیض منیدم یا  میگردیده تسر. بقایای جیرها فلیا که تکثرت

دتجته مترفی  جده هظمر تناجافاتی رت که در تین مناطق دفر تفتاده ف فد 
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نجان میدهد. تاری  تین منطقه میر دریا رت در تفلار میتل  نجان دتده فتز 

مح  فلفا جیرها فمدنیر ها که در تثر تبدی  جدن تین مسیر به تری آنیا 

 م بفر جده تند حاایر میانند.

تز آن ا که مسیر دریا در منطقو دلتا آن در طف  تاری  همیجه  -٦0

تکز ن فک که متای فمحتاو به تناجافار دستیفض تعییر فتبد  بفده مر

آبیاری بفده نیز در تغییر بفده . هیمر آثار تین مدنیر های باستانی رت در 

هردف کنار دلتا در سیستان فچیانسفر به ف احر مجاهده نمفد. تیناه همه 

تین مرتکز ن فک مقارن فهم هار همدیگر نبفده تند فت   فآجاار تسر. 

بتاً زیادی مفلعیر یفیض رت درۀاجته تبدی  مینمفد، چفن دریا بفل ه های نس

چنانچه تمرفز مینماید فۀاهی هم تنسان در تین تغییر مف فا فمسیر ممد 

فتلع میجفد. یحتم  که مساحه آبیاری جده در همه تین تدفتر تز مساحه 

آبیاری جده تمرفز بیجتر فزیاد تر نبفده باجد. همچنین فلتی دریا مسیر یفد 

دلتای به  ناح دیگر آن تبدی  میارده بسیار ممان تسر که یک رت تز یک 

ً کامیً در منطقه تیاه تمرفز  حاو بزرت ترت ی آبیاری جده بع ا

تفغانستان نامیده میجفد فتلع بفده فۀاهی هم ک  تین منطقه دتی  حدفد تیرتن 

 تمرفزی 

 میگردیده تسر.

امیر ۀفلد ، یعنی فلتی که یط سرحدی رت لرتر ح1۸۷۲لب  تز سا  

سمید تعیین نمفد تغییر مسیر دریا مت ن مسای  بین تلمللی نمیگردید فتز 

 به بعد دریا در مسیریاه تمرفز دترد بالی مانده تسر. 1۸۷۲سا  

 : ۱905 -۱902از 

 1۹0۲در مفلع بررسی فتدلیقاتی که هیمر ماماهفن در سنفتر  -٦1

جده هردف مملار  نمفده تحلی  دلیقی رت ع به ترت ی آبیاری 1۹0٥تا 

سیستم زرتهر فمحاف ر زرتهتی سیستان  »بعم  آمده در تحر هنفتن 

 ، رتپفرماماهفن در با  مساحه آبیاری جده تیرتن چنین بیان میاند:«تیرتنی

پن ادهزترتیار زمین اال   مجتم  تسر تز–سیستان تیرتنی 

ه تین منطقه که با سیستم نیرهای مف فده آبیاری جده میتفتند. من مل تلزرتهه

تقریباً یااد فپن اه هزتر تیار آن سا نه زرتهر میگردد ف  دتف  فبیانیه 

رت  1۹04ف 1۹0۲های تل  ف  معلفمار مفثق سفتبق زرتهتی سنفتر 

 نجان میدهد.
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بیانیو  ( تناس  بین زرتهر بیار فیزتن  ۳1ترلام م مفهی )سطر

 رت به ترتی  ای  نجان میدهد:
                                  مجموع منطقه                                                                                                                                    منطقه به ایکر     تی     اسم حاصالت واصول زراع

 ............                         93255          گندم                                

       ۱فصل وحاصالت بهاری

 ...........                        35۱9۷جـو                                           

 ۱2۸59۷                      - ۱45تریاک                                           

 20352                        20352           نوع حاصالت فصل پائیز    هر

 ۱4۸949                                      کل                                  جمع

 

هیئت مکماهون چنین دریافت که در چخانسور  ۱905 – ۱902در مدت  -62

  ً شده قرارذیل ایکرزمین از نهرهای موجوده آن آبیاری  ۱45200 -افغانستان تقریبا

 بوده :

 ایکر ۱0000حاصالت زمستانی                2از بند کمالخان تا بند سیستان درکوهک

 ایکر 4300حاصالت تابستانی                                                                

 ایکر ۱9506حاصالت زمستانی                               3در حصۀ سفلی بند سیستان

 ایکر ۷۱902حاصالت تابستانی                                                               

سر مع مساحه تیاه تز آبیای دریای هلمند در چیانسفر آبیاری  -٦۳

 میگردید لرتر ای  بفد:

 تیار ۲۹٥0٦فا  فحاایر زمستانی                    

 تیار 114۹۲             فا  فحاایر تابستانی       

 تیار 40۹۹۸                                     - مع ک  

 

 ۱942:تا  ۱936از 

یریطه فنقجو تی که ترت ی آبیاری جده هر نیررت در سیستان   -٦4

در تیرتن به هیمر دتده جده. تین نقجه رت  1۹٥0نجان میدهد، در سا  

                                                 

۱
آنچه را مکماهون بنام فصل وحاصالت بهاری یاد میکندعبارت از حاصالتیست که در پائیز درو میشود  - 

هفت مجموع وما آنرا دراین راپور حاصالت تابستانی می نامیم. پس زراعت پائیز یا خریف کمتر از یک بر

 زراعت سالیانه می باشد.

2
 ۱64اقتباس از راپور عایدات جلد سوم، ص  - 
3

 ۱۱2اقتباس از راپور آبیاری سیستان،جلد دوم، ص  - 
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 -1۹۳٦نمفدتر تف اا در مدر نمایندۀان تدترس مستق  آبیاری به حیث 

 ترتمه فتقدیم نمفدند. 1۹4۲

م میً مساحه تی رتکه تین نقجه ترسیم مینماید نجان میدهدکه  -٦٥

تیار زمین رت میتفتن تز آ  نیر های مف فده جادت  نمفد. درتین  4٦٥۳۸

مساحه ترت ی که در طف  رفدپریان ف رفدنیاتک به طر  جما  دریا تا 

ردیده  فدر نتی ه تغییر تف اا فحرکار فتنتقا  تپه های دریاچه ها فتلع ۀ

ری  مترفی ۀردیده جام  می باجد. فلتی که هیمر با ی سیستان پرفتز 

نمفد، تین منطقه فسایر مناطق مترفکه برفی نقجه سیستان  معاً مساحه یی 

رت که بیجتر تز ادهزتر تیار می باجد در برمیگیرد.بناء هلیه مساحه که 

 تیار باجد. ۳٦٥000نیر ها تست اده مینماید تحتما  دترد بیض تز  تمرفز تز

مامفرین تدترس مستق  آبیاری تظیار نمفدند که هی  فلر بیض تز  -٦٦

نا  آن مساحه در یک زمان آبیاری نجده فآنیم در سا  هایاه آ  به 

ففرر ف فد دتجته. به تساک مناا ه حدتکثر مساحه آبیاری جده در مدر 

تیار دتنسر. آبیاری طفریاه  1۸۲٥00رت میتفتن بالغ بر  1۹4۲ - 1۹۳٦

در سیستان هادتاً معمف  تسر فلرتریاه ممثلین دهار فلرتء آنرت به ح فر 

ً سا نه یک ثلث ترت ی مف فده رت در  هیمر در زتب  بیان کردند تقریبا

ً یک ثلث مساحه  برمیگیرد. بناًء تحتما  دترد که بطفرتفسط فقط تقریبا

 سا نه آبیاری ۀردد. ماکفر

ً به  1۹4۲تا  1۹۳٦تین رلم در مدر   1۲۲000بحد تفسط تقریبا

تیارآبیاری زمستانی رت نجان دتد. فا  فحاایر تابستانی مساحر های  

بیجتری رت در بر می ۀیرد. تۀر حاایر فا  تابستان به تناس  حاایر 

مچنین به فا  زمستان که در زمان هیمر ماماهفن دریافر جده بفد فه

تناسبی که در رتپفر آ  محتاو تلیه آبیاری سا نه سیستان ماکفر تسر باجد، 

پک معلفم میگردد که تقریباً ً هی ده هزتر تیار برتی فا  فحاایر 

تابستانی به طفرتفسط درتین مدر تیایص دتده جده م مفا تین ترلام که 

ستان رت نجان تیار میجفد سر مع مساحه آبیاری جده سی 140000بالغ به 

 میدهد.

( 1۹۳٦تلیً یک یجک سالی جدید) 1۹4۲تا  1۹۳٦در مدر سالیای 

( فتلع ۀردیده که بدین ترتی  حد 1۹۳۹فهمچنین یک سا  آبییزی جدید)

 فسطی بف ه معقف  ف ع حقیقی رت تمثی  مینماید.
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آ  محتاو تلبه »رتپفرتدترس مستق  آبیاری تیرتن مفسفم به  -٦۸

نجان میدهد که مساحه آبیاری جده تا تندتزه تی « ستانآبیاری سا نو سی

متناس  با مقدتر آ  مف فده بفده، حد فسطی آبیاه برتی حاایر میتل ه 

به نسبر یجک سالی یا ففرر آ  تیایص دتده میجفد تغییرمی 

 پایرد.ترلام مندر و رتپفر تیرتنی لرتر ای  تسر:

 حد فسطی                            

 سا  یجک                       سا  بارتنی                           فا    

 -1۹0000                        - 1۳۸۳00فا  زمستانی                 

 -۲۷000                            -1۹٥00فا  تابستانی                 

                                 1٥۷۸00 -                        ۲1۷000- 

منطقو ترت ی اال  تلزرتهه سیستان تیرتنی تز نقطه نظر  -٦۹

تدتری فل امی به جض ناحیه یا منطقه تقسیم ۀردیده در م لک هام فهلنی 

کمیسیفن در زتب  نماینده ۀان تین مناطق تهدتد فمقادیر مساحر های رت که 

ً بال ع  در  تز تنیار آنیا آبیاری میجفند فهمچنین مساحر های رت که حقیقتا

 تحر تف اا مف فده آبیاری میجفند بیان فترتمه نمفدند.

تین مناطق فمساحر تقریبی ترت ی اال  تلزرتهه آنیا لرترای   -۷0

 تسر:

 منطقه                                    م مفا مساحر به حاص         

 حاه -۹000  میان کنگی                                     

 حاه -11000پجر آ                                           

 پجر رفد                                         مقدتر آن اکر نجده

 حاه -۹000جی  آ                                           

 حاه -۸400جیرکی فنیرفمی                                

حاه( تیمین  -۲٥00منطقو پجر رفد که آنرت ممان تسر)  با -۷1

 – ۳۹۹00، م مفا مساحه تیاه دتی  حدفد سیستان تسر بالغ بر1نمفد

 ۸ف 1۸هاتار فیا معاد   ٦ -۳حاه میجفد. هر حاه مجتم  تسر تز

تیارمیگردد. تین  ۳٥۲٥00تیار. فلیات م مفا مساحر مبحفث هنه بالغ به 

                                                 
۱

اقتباس از تحلیل نقشه مساحه ایکه مناطقی را که هر نهر سیستان آبیاری میکند نشان میدهد وادارۀ  - 

 ت.مستقل آبیاری سیستان آنرا تهیه نموده اس
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تا  1۹۳٦درنقجه نیرهای سیستان در سنفتر  تیاریاه۳٦٥000هدد باید با

 مندرو تسر مقایسه جفد. 1۹4۲

مساحه تیاه در هریک تز تقسیمار فرهی بقف  نمایندۀان فعیً  -۷۲

 بطفر فسطی آبیاری میجفد لرتر ای  تسر:

 منطقه                                                  مساحه آبیاری جده 

 حاه  -۳000                                 میسان کنگی          

 حاه -4400پجر آ                                                 

 پجر رفد                                                 هی  

 حاه– 4٥00جی  آ                                               

 حاه -۳۸00                       جیرکی فنیرفمی            

 حاه -14۷00                                                        

ً معاد  تسر به  -۷۳ تیار، یحتم  م مفا  1۳۷00تین رلم تقریبا

 مساحه زرتهر فا  زمستان می باجد.

ً تف ی  دتدند که باغیای لریه ها فدهار  نمایندۀان ماکفرهیفتا

ماکفر جام  نیسر. تینک تیمین میگردد که مساحه باغیا بالغ به ده درتهدتد 

هزتر تیار میگردد. سایر حاایر تابستانی ممان به همین تندتزه فمساحه 

هزتر  ۲0بیجتری رت تحتفت نمفده  فمساحه حاایر تابستانی رت معاد  

تیار بنماید. پک بدین طریق م مفا مساحه زرتهتی فاف  فحاایر 

 تیار میگردد.  1٥0۷00فتابستانی بالغ به زمستانی 

 فاکت فایندر:

تز مجاهدتر تن نیر مفظ  دریافر حقایق در مح  برمی آید که  -۷4

 لرتر ای  بفده تسر: 1۹٥0مساحر آبیاری جدس چیانسفر در سا  

 تیار -۲۸000         زمستانی                       حاایر فا  

 تیار -۸000                         انی        حاایر فا  تابست

 تیار -۳۸000                                  م مفهاً                 

نمایندۀان دهار چیانسفر در  لسو منعقده با ته ای هیمر در  -۷٥

یفتبگاه مساحو آبیاری جده در هریک تز تقسیمار فرهی رت نجان ندتدندتما 

  تییر تا ججیزتریانفتده تز چیانسفر یارو تف ی  دتدند که در چند سا

جده فبدین ترتی  یک ساحه معتنابه رت که لبیً زرا میجد مترفی ۀاتجته 

تند. هیمر ۀمان میاند که مساحتی که بال ع  در چیانسفر تفسط آ  دریای 
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تیار که حاایر فاف   ۳٦000هلمند در سنفتر تییر آبیاری ۀردیده تز 

میگیرد ت افز ننمفده، تین مساحر فقط یک حاه زمستان فتمفز رت در بر

 زمی مساحر ترت ی اال  تلزرتهه چیانسفر تسر که هیمر ماماهفن 

 فسعر آنرت به تندتزس ترت ی لاب  زرا سیستان تیمین نمفده بفد.

 

 اجمال مساحت آبیاری شده :

مساحر های که  در سابق ف تکنفن آبیاری میجفند تز رفی  -۷٦

ف فده در  دف  نمره پن  تلییص ۀردیده، رت ع به بیترین تطیهار م

سنفتر فمدتیای که در  دف  تف ی  نجده هی  نفا معلفمار به هیمر دتده 

 نجده.

 -5 -جدول نمره

 مناطقی که در پایان بندکمالیان آبیاری میجفد به تیار

 ، مکماهون ۱902سیستان ایرانی   

 تیار -1۲۸٥۹۷                زمستان               فا  فحاایر

 تیار  -۲0۳٥۲                  اایر تابستان             فا  فح

 تیار -14۸۹4۹                              ا                    م مف

 معلوماتیکه درایران  به هیئت داده شده  -۱942 -۱936

 ۲ر ب 1به تساک         ۳بر 1حاایر ففا  زمستان        به تساک 

 تیار -1۸۲ر٥00          تیار -1۲۲000حاایر ففا  تابستان    

 تیار -140000      تیار       -1۸000                         

 فسطی                             فسطی                                    

 ا  بارتنی یجاسالی                     س       رتپفر رسمی تیرتن -1۹٥0

 تیار -1۹0000     تیار      -1۳۸۳00فا  فحاایر زمستان       

 تیار -۲1۷٥00             تیار -1۹٥00                           

 تیار    -۲۳٦٥00تیار             -1٥۷۸00                          

 مد ه :معلفماتی که تز  لسو هام فهلنی منعقده زتب  بدسر آ -1۹٥0 

 تیار -1۳0۷00حاایر فا  زمستان             

 تیار -۲0000حاایر فا   تابستان             

 

 مکماهون   -۱902             چخانسور )نیمروز(       
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 تیار -۲۹٥0٦حاایر فا  زمستانی              

     تیار -114۹۲ حاایر فا  تابستانی              

 تیار -40۹۹۸                                           

 تیمینی -1۹٥0

 تیار -۲۸000حاایر فا  زمستانی               

 تیار -۸000 حاایر فا  تابستانی              

 تیار -۳٦000                                          

 میافااً لاب  تف ه تینسر که یگانه معلفماتی رت ع به مساحو -۷۷

آبیاری جده سیستان فچیانسفر که مبنی بر سرفی های فتلعی  فمحلی می 

باجد همان معلفمار تسر که هیمر ماماهفن  در ظر  سه سا  تقریباً پن اه 

سا  پیجتر بدسر آفرده بفد. تین هیمر مفلع چنین تدلیقار رت ندتجر 

ساک فحافمار دفۀانه مربفطه نیز لزفم تین نفا تدلیقار رت درتین زمان تح

ننمفدند. به هفض تحلی  مساحه آبیاری جده طفریاه در  دف  فف  تف ی  

ۀردیده مبنی برترلامی تسر که یفد زترهین فیا نمایندۀان رسمی هریک  

تز تین ممالک آنرت تییه فترتمه نمفده تند. هیمر تین معلفمار رت تحر غفر 

فلر رتپفر فسن ض فمفتزنه لرتردتده ف به تین نتی ه فتا  ۀردید ۀه تز 

ماماهفن تا تمرفز به طفر فسطی تغییری در م مفا مساحه آبیاری جده 

ترت ی دلتا رخ ندتده  مساحه ترت ی  بنابر سفتبق تارییی  فهر  فهادتر 

 در چیانسفر فسیستان آبیاری میگردد.

در افرر م لک منعقده در فتجنگتن دی سی بین نمایندۀان   -۷۸

که مف فا م الک آنیا  -1۹٥0سپتامبر ۷تا تۀسر  ۹تفغانستان  فتیرتن تز 

» تعری  ۀردید:  Traditionalفهیمر دلتای هیرمند، بفد تاطیح چنین

مییفتهم تف ی  مزیدی رت ع به کلمو)تی( بدهم. مقاد ما تز تین کلمه 

طریق معمفلو آبیاری تنفتا حاایر، تندتزه ففسعر ترت ی، مف فدیر 

ی فسالیای بارتنی در هجتاد سا  تییر آ  در دریا در تدفتر میتل  یجاسال

 م میباجد. 1۸۷۲میباجد که مبدتء تین تفلار سا  

تز آن ا که هی  معلفماتی در دسر نیسر که به تساک آن بتفتن  -۷۹

تعری  فتحدید نمفد، چنین  1۸۷۲تف اا آبیاری دلتای هلمند رت در سا  

ً سالیانه تفسط هیلمند  در سیستان منظفرۀردید که مساحه تیاه هادتا

فچیانسفر آبیاری میجفد حد فسطی ترت ی مجرف  در زمان تدلیقار 
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هیمر ماماهفن میباجد. چنانچه در فف  تاکریافر هیمر به تین نتی ه رسید 

که تز فلر رتپفر ماماهفن بطفر فسطی تغییری درم مفا مساحه ترت ی 

ه هادتاً مجرفبه چه در سیستان فچه در چیانسفر رخ ندتده، فلیات ساحه رت ک

تیار دتنسر که به طریق ای   -1۹0000مجرف  میگردد میتفتن بالغ به 

 تقسیم میگردد:

 تیار -14۹000در سیستان تیرتنی                 

 تیار -41000در چیانسفرتفغانی                

 تیار -1۹0000            م مفا                 

ر سیستان آبیاری جاید در بع ی سنفتر  چه در چیانسفر فچه د

مساحار بیجتری رت مجرف  سایته باجد فدر بریی سالیا بدفن جک، 

 فتردید مساحه کمتری آبیاری ۀردیده باجد.

 مساحه اراضی مشروبه امروزی :

به نظر هیمر چنین می آی که مساحه مجرفبه چیانسفر در چند سا  

فمجایر  1۹4۷ۀاجته تقلی  پایرفته فتین مسمله ظاهرتً نتی ه یجاسالی 

فمفتنعی تسر که برتی تندتیتن آ  در نیرها تز آن به بعد به آن مفت ه 

ۀردیده تند. درهین حا  ممان تسر تزمید  زفی در مساحه مجرفبو سیستان 

 فتلع ۀردیده باجد.

تز رفی تهدتد فترلامی که  به کمیسیفن ترتمه ۀردیده تیمیناتی  -۸1

ً باید هیمر مینمفد به تی ن نتی ه فتا  میگردیم که مساحه که م بفرت

مجرفبه که تف اا فعلی ترت ی دلتا رت تمثی  فنمایض میدهد لرتر ای  

 تسر:

 تیار–1٥4000          سیستان تیرتن                       

 تیار -۳٦000چیانسفرتفغانی                               

 تیار -1۹0000                                                

 

 منبع وذخیرۀ آب دلتای هلمند –هفتم 

 

 معلومات مربوط به آب در گذشته وحال:

تیا ف مع مرت  فمنظم معلفمار در با   ریان آ  درتین  -۸۲

تفتیر تز طر  حافمتین تیرتن فتفغانستان به حیث لدم تفلی  یر تعیین 
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به تندتزس  ریان فتیمین منابع آ  جان جرفا ۀردیده معیات معلفمار رت ع 

آ  در دلتای دریای هلمند بسیار محدفد تسر فبناء برین  مطالعار فتتبعار 

رت ع به آ  که درتین رتپفر مندرو تسر جاید فلتیاه سفتبق تحاامیه آن 

 در سالیای مابعد ممتد ۀردد لاب  ت دید نظر باجد.

سفتبق فمعلفمار  ریان فعلی آ  دریا در منطقو دلتا مجتم   -۸۳

ر بر معلفماتی که تز تستانسه پیمایض آ   که حافمر تفغانستان به رلبو تس

دلتا در بند کمالیان تاسیک نمفده  فتین تستانسه تز تاثیر دمه آ  های بندهای 

مفلتی  کامیً دفر  فبرکنار می باجد ف تز معلفماتی که تز دف تستانسه که 

تاسیک نمفده. برتی مدر های کفتاهی حافمر تیرتن در منطقو سیستان 

 -یای تز تین تستانسه ها فتلع بر رفد سیستان فدیگری فتلع بر رفد پریان

میباجد. پیمایض احب  آ  در منطقه سیستان مجا  تسر.  -دریای مجتری

چه تف اا فحا ر دریا در تثر فی های که مف ع یفد رت تبدی  میانند 

  در نیرها فهمیچنین در تثر بندهای کفچک مفلتی که برتی تندتیتن آ

سایته میجفد تغییر فتبدی  می یابد. یگانه معلفمار دیگری که رت ع به 

آبیاه در دلتا میریزد در کفهک تسر که بررفی دریای هلمند هیمر 

 لرتر دتده بفدند. 1۹0٥ – 1۹0۲ماماهفن در سنفتر 

 استانسۀ پیمایش اب در چهاربرجک افغانستان:

غانستان در چیاربر ک بر تستانسو پیمایض آ  که حافمر تف – ۸4

رفی دریای هلمند کمی با تر در رأک دلتا تاسیک نمفده تز ماه تکتفبر 

به تین طر  به فعالیر جرفا نمفده تسر. تین تستانسه هبارر تسر  1۹4۸

تز یک آلو ثبار سفیو دریا که در تطا  مناسبی  لرترۀرفته فیک رته سیمی 

اربر ک تقریباً ده می  با تر تز که برتی پیمایض ح م آ  تسر. تستانسو چی

بندکمالیان در مسیرهلیای دریا فتلع جده فبند کمالیان رت به حیث مف ع 

پیمایض  ریان آبیاه تز دریای هلمند به دلتا میرسد در نظرۀرفته بفدند. تین 

تستانسه به تندتزس کافی تز دمو آ  بندهای مفلتی مح فظ بفده فکنترف  آن 

فا به کار نمفده مستقرف مستدتم بفد، فلیات در ظر  دفسالی که جر

معلفماتیاه تیا ۀردیده لاب  تهتماد به نظر می آیند. بیتر یفتهد بفد که 

تستانسو چیاربر ک رت یای تز تستانسه های میم تفغانی بر رفی دریای 

هلمند برتی بدسر آفردن معلفمار  فسفتبق طفی  تلمدر در نظر دتجته 

 باجیم.
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له تز تستانسه پیمایض آ  چیاربر ک با معلفمار معلفمار حاا -۸٥

فسفتبقی که رت ع به  ریان آ  هلمند هلیا دریای ترغندت  بدسر آمده 

فحافمر تفغانستان برتی مطالعار فتتبعار هلمی تین کمیسیفن آنرت در 

دسترک ما ۀاتجته باهم مقایسه ۀردیده باساک معلفماتیاه تز تستانسه های 

مسیر هلیای دریا بدسر آمده  حد فسط  ریان ماهانه پیمایض آ  فتلعه در 

آ  فحد فسط ماهانه مقدتر آ  دریای هلمند در چیاربر ک تز تکتفبر 

تییه فسن ض ۀردیده فبدین طریق تندتزس  -1۹4۸تا یتم سپتامبر - 1۹۳٦

آبیای که در چیار سا  تییر آ  در مف ع چیاربر ک سن ض فتیمین 

درو ۀردیده تسر. معلفمار متاکره نماینده  ( ٦ۀردیده تسر، در دف  نمبر)

تندتزس  ریان آ  در بند کمالیان یا پایانتر تز آن در چیانسفر  

تفغانی تسر .  در فلر تستعما  تین معلفمار باید آ  هایی رت که درتنیار 

بین چیاربر ک فبند کمالیان ۀجتانده جده فهمچنین  ایعاتی رت که در 

   ا  که در بستر دریا رخ میدهد درنظر مقدتر آ  در تثر تبییر فهم

دتجر. فلتیاه تین معلفمار رت تطبیق می نمامیم آنرت طفری تعدی  نمامیم تا 

 ایعاتی که در تثرۀجتاندن آبیای مزیده ف ایعاتی رت که در بستر دریا بین 

 بند کما  یان فکفهک فتلع میجفد مرتهار نمفده باجیم.

 :سیستان استانسه پیمایش آب واقع بر رود 

حافمر تیرتن در سالیای تییر معلفمار چندی رت رت ع به  -۸٦

 ریان آ  رفد سیستان که یای تز جع  دریای هیلمند تسر  مع نمفده 

معلفمار ماکفر تزمنو ای  رت در بر میگیرد. تستانسو پیمایض آ  در سیستان 

 -1۹4۲تپری  »در پایان کفهک : دفره تیاه معلفمار به آن مربفط تسر : 

 « 1۹٥0بجمف  ماه می  -1۹4۷فنفتمبر  1۹4۳بجمف  ماه می 

معلفماتی که به هیمر رت ع به تستانسو رفد سیستان در پایان  – ۸۷

دتده جده هبارر  -1۹4۳بجمف  می  -1۹4۳کفهک برتی مدر تپری  

تز دفلی تسر که تندتزس آ  یفمیه رت نجان میدهد. به منحنی تیاه سرهر ف 

جده فنه تعری  فچگفنگی تستانسه رت نجان بدهد هی  یک تندتزس آ  پیمایض 

 در دسر نبفده تسر.

 -1۹٥0تا می  -1۹4۷تستانسو رفد سیستان که تز نفمبر -۸۸

کارمیارد بیفااله بعد تز نقطو تنجعا  دریای هلمند در کفهک فتلع جده 

فهبارر تز آلو پیمایض  فبی بفده که یک یا دف مرتبه رفزتنه در و آن 
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میجد.منحنی نمفدتر پیمایض آ  تین تستانسه به تساک مجاهدتتیسر که  یفتنده

تزبیسر متر حین ۀرفتن ثبر معلفمار تفسط یک چف  پیمایض تندتزه 

میگردید. ففلتیاه آ  دریا بلند میجد تفسط کجتی کفچک تز نی پیمایض به 

 هم  می آمد.

هیمر معلفماتی رت که تز رفد سیستان بعم  آمده تز نظر  -۸۹

اجتانده ففیاله نمفد که نمیجفد به آن چندتن تهتماد کرد، چرت که بند های ۀ

کفچک مفلتی بی فااله آن درمسیر س لی در یا سایته جده ف در تثر آن 

تکثرتً تناس  بین ترت اا آلو پیمایض فمقدتر آ  رت در تستانسه برهم زده ف 

لفمار مربفط به تغییر میدهد. فچنین به نظر می آید که در تییه فترتی  مع

  ریان آ  تین مسمله ملحفظ نبفده تسر.

در فلر آغاز هملیار همرتنی بر رفد سیستان در تابستان  – ۹0

تستانسو پیمایض آ  که پایان کفهک فتلع جده بفد مترفی ۀردید.  1۹٥0

 1۹٥0یگانه معلفماتیاه رت ع به  ریان آ  دریا برتی مدر می تا  نفتمبر 

د یرفۀرتفیسر که غالباً باساک مقدتر آ  یفمیه می باجد به هیمر ترتمه جد، م

می فتف  تکتفبر  مع ۀردیده تین  ۲۸رفزه بین  ۹که فقط تز رفی معلفمار 

معلفمار  بسیار محدفد تسر  فنمیتفتند جایص فمجعر تف اا فتلعی 

 ریان آ  درتین مدر جنایته جفد. فلیات تین معلفمار طر  تستعما  

 لرترنگرفر.

 پیمایش آب بر رودپریان : استانسۀ

حافمر تیرتن معلفمار چندی رت رت ع به  ریان دریا در  -۹1

 1۹4۳بجمف  می  1۹4۲مف ع رفدپریان، پایان کفهک برتی مدر تپری  

حا ر نمفده؛ تما معلفمار م ا  رت ع به مح  فلفا تین تستانسه دتده 

با دریای مجتری نجده تسر. تۀرچه معلفم بفد که تین تستانسه بر رفد پریان 

لدری پایان تر تز کفهک فتلع جده. معلفماتیاه رت ع به آ  تزتین تستانسه 

تیا جده بدفن دتنستن مح  فلفا تستانسه فبع ی معلفمار رت ع به پیمایض 

 ت  طر  تطبیق فتست اده لرترۀرفته نمیتفتند.

 جریان ساالنۀ آب هیلمند:

ً بسیا -۹۲ ر بسیط دسر بكار هیمر فني مكماهفن با فسای  نسبتا

تا  1۹0۳پیمایض میزتن آ  هیرمند در با ي بند كفهك جد ف تز فبرفري 

ماه  ریان رفدیانه هیرمند س لي رت  ۲۷برتي مدر  1۹0٥تییر ماه مي 
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پیمایض كردند كه نتای   (Velocityrod) یا یادهاي سرهر  Tootبطریق 

ً پن اه سا  بعد تز طر   هیمر فني بیطر  حااله تز تین پیمایجار تقریبا

 نیز مفرد تایید فتلع جد. 1۹٥0دلتاي هیرمند در 

هیمر فني ماكماهفن كفجض كرد تا بطفر تیمین حد فسط  ریان 

سا نه هیرمند س لي رت معلفم نمفده ف تین معلفمار رت بگاجته هاي نزدیك 

نیز تفسعه دهد. برتي نی  باین مقاد طریقه تي رت كه تز آن كار ۀرفته جده 

رت بیكي تز تنفتا پن گانه تانی  ف  1۹0۲تا  1۸۷۲سر كه سنفتر تین ت

دتی  نمایند. یعني سالیاي  یجك ، سالیاي هادي، سالیاي سییبیاي معتد ، 

سا  هاي سییبیاي بزرت فسالیاي سیی  هاي فف  تلعاده. تین تانی  

بیجتر متكي به معلفمار ف یاطرتتي بفده تسر كه ساكنین مح  در زمان 

هفن هنفز به حافظه دتجته تند. همچنان در تین تانی  مجاهدتر فني ماكما

نجانه هاي رفدیانه ف چجم دیدهاي سیاحین ف  یان ۀردتن نیز مدنظر 

 ااح  منا  آبیاري هیمر ماكماهفن بفده تسر .

تین سنفتر سالیاي تقفیم نبفده بلكه سنفتر آبي مي باجند. مثیً  -۹۳

رت در برمي ۀیرد.  1۹0٥سپتمبر  ۳0تا  1۹04تز تف  تكتفبر  1۹0٥سا  

( سا  یجك یعني  1۹0٥سپتمبر  ۳0تا  1۹04)تف  تكتفبر  1۹0٥سا  

سالیكه سیی  بیاري آن كم ف ناچیز بفده  ریان آبیاي هیرمند س لي 

( ففر مكع  في ۳۷0( تیكرففر ف ح م  ریان دریا به ) 000/۳۹۸/۲)

ادهلي ف پریان برتي دف ماه ثانیه مي رسد فدر فلر جدر ۀرما آ  تز رفد ن

 نگاجته تسر.

( هادي، حد  1۹04سپتمبر  ۳0تا  1۹0۳)تف  تكتفبر  1۹04سا  

تیكرففر بفد.  ( 000/4٥۳/4تیمیني  ریان آ  هیرمند در كفهك بالغ به )

سا  سیی  هاي معتد ، حد تیمیني  ریان آ  هاي هیرمند س لي در  1۹0۳

یجكسالي  1۹0۲بفده تسر. سا   ( تیكر ففر ۲00/0۹1/۷كفهك بالغ به )

جدید دریا ، پایان تر تز رفدبار كه در پن اه میلي با تر تز بند كما  یان 

 ماه یجك بفده،  ۳فتلع جده برتي تقریباً 

 یجك . 1۹01

 هادي  1۹00

 یجك  1۸۹۹

 هادي 1۸۹۸
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 هادي  1۸۹۷ 

سیی  بزرت ، دریا تز بستر تالي یعني رفدناد هلي بطر   1۸۹٦

ید ف رفد پریان رت مسیر لرتر دتد كه همین تمر من ر به حكمیر غر  لغز

 دفم تنگلیک در سیستان ف آمدن هیمر مكماهفن ۀردید.

 سیی  بزرت  1۸۹٥

 هادی  1۸۹4

 یجک   1۸۹۳

 سیی  بزرت   1۸۹۲

 سیی  بزرت  1۸۹1

 هادی  1۸۹0

 سیی  معتد   1۸۸۹

 سیی  معتد   1۸۸۸

 هادی  1۸۸۷

 سیی  معتد  1۸۸٦

 سیی  های فف  تلعاده. 1۸۸٥

در سیستان بدسر  1۹0٥ -1۹0۲لرترمعلفماتیاه در سنفتر  -۹٦

آمده، ح م تین سیی  ها رت ااح  منا  مفظ  آبیاری هیمر ماماهفن 

بزرۀتر تز کلیه سیی  های  که تا سنفتر تییر رخ دتده یفتنده تسر . آ  

پایانتر تزبند کمالیان  های سیی  آنقدر بلند بفده که آ  تز دریای هیرمند 

 به م رتی لدیمی رفد بیابان تز رته ۀفدزره سرتزیر جده بفد .

 یجک  1۸۸4

 هادی  1۸۸۳

 هادی  1۸۸۲

 هادی  1۸۸1

 سیی  معتد   1۸۸0

 هادی  1۸۷۹

 هادی 1۸۷۸

 سیی  بزرت   1۸۷۷

 هادی 1۸۷٦

 یجک  1۸۷٥
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 یجک  1۸۷4

 هادی 1۸۷۳

 یجک  1۸۷۲

رفز آ  رفدیانه هیرمند تز چیار  یجاسالی. برتی مدر چی  1۸۷1

 بر ک هبفر نارد.

 سیی  بزرت  1۸٦٥

( دریا برتی مدر 1۸44در یای تز سنفتر ماکفر ) -1۸۳۸ -1۸٦4

رفز پایین تر تز للعه فت  یجک بفده. هیمر فنی بیطر  دلتای هیرمند  ۲۲

ملت ر سفتبق تارییی مقادیر آ  دریای هیرمند بفده ف  1۹٥0نیز در سا  

ن مام به معلفمار ف تحاانیه های مربفط به  ریان آ  رفدیانه برتی ت

هیرمند بریی معلفمار تز منابع رسمی ف یا پرسض های که تز ساکنین مح  

سیستان ف نیمرفز بعم  آفرده بدسر می دهد ف تحلی  تف اا دلتای هیرمند 

رت در سنفتر تییر تز رفی همین معلفمار هلی لدر احر تحتمالی آن تز 

 مییدی لید مینمایند. 1۹۲۷ - 1۹٥0

تاطیح بلندتر تز حد هادی ف  1بقف  سارترهیمر بیطر    -۹٥

هادی ف کمتر ف پایانتر تز حد هادی متای به معلفمار هملی نبفده ف فقط 

باساک یاد بفد ف یاطرتتی تسر که تز مجاهده تف اا بالیمانده تسر. میزتن 

مستق  آبیاری تیرتن تییه تز  ان  تدترس  1۹4۹تا  1۹۳۹همفمی سنفتر 

 جده تسر.

بلندتر تز حد هادی،  ریان سا نه دریای  1۳۲۹مطابق  - 1۹٥0

 تیارففر آ  بفد. 000/۳10/٥هیرمند در چیار بر ک بالغ بر 

بلندتر تز حدهادی،  ریان سا نه تندتزه آ   1۳۲۸مطابق  -1۹4۹

 تیارففر آ  بفده، ۷۳0/40٦/1٥درحد چیار بر ک بالغ بر 

سا  هادی  ریان آ  در چیار بر ک بالغ  1۳۲۷مطابق  -1۹4۸ 

 تیارففر آ  بفد. ٦00/10۷/1۳بر 

، سا  بسیار یجک ف میزتن آ  در چیار 1۳۲٦مطابق - 1۹4۷

تیارففر آ  بفد. دریاچه ها تماماً در تابستان یجک  ۳00/۸۲۳/1بر ک 

با تر  ف ي  ۲٥ۀردیده )لرتر رتپفر ساكنین مح  ف منابع رسمي (. بتاری  

                                                 
۱

 راپور . 9۸-92مو اد  4۱ص  ،راپور کمیسیون دلتای رودهیرمند - 
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ففر مكع  في ثانیه  4۷تز كفهك تندتزه سرهر آ  دریاي هیرمند فقط 

بفده، در نیر جاهي، نیر یفتبگاه ف نیرهاي مارفنگي ف دریاي مجترك آ  

 ف  نیر چیاربر ك یجك ف  ریان دریاي  ۲۸ ریان ندتجته ، بتاری  

بندر ففر مكع  في ثانیه بفده در همین رفز در نیر  ٦0هیرمند درین نقطه 

كه بیسر می  با تر تز چیار بر ك مفلعیر دترد آ   ریان ندتجر ف در 

ففر مكع  في ثانیه آ   ریان دتجته  ۳منطقه تیكه للعه فت  آ  مي ۀیرد، 

تۀسر  ریان آ  دریاي هیرمند در نیر كما  یان فقط پن   11تسر. بتاری  

تنیار دك دیله  تۀسر نیر للعه فت  ف 1۲ففر مكع  في ثانیه بفده ف بتاری  

 ۸٥تۀسر دریاي هیرمند در نزدیك لریه جما ن فقط  ۲۳یجك بفدند.بتاری  

  1ففر مكع  في ثانیه آ  دتجته تسر. 

 سا  یجك  1۳۲٥/ 1۹4٦

 كمتر تز حد هادي  1۳۲4/  1۹4٥

 كمتر تز حد هادي  1۹44/1۳۲۳

 سا  یف  یعني بیتر تز هادي تما بدفن سیی  بزرت  1۳۲۲/ 1۹4۳

 سا  سیی   1۳۲1/ 1۹4۲

 سیی  هادي  1۳۲0/ 1۹41

 سا  آ  ییز ف مرطف   1۳1۹/ 1۹40

سا  آ  ییزي جدید. حدتكثر  ریان ت  در چیار  1۳1۸/ 1۹۳۹

( ففر مكع  في ثانیه تیمین مي ۀردد، تین تیمین با  000/14٥بر ك تا )

فتلع جده ف متعلق به تستانسه  1۹٥0ساک پیمایض آ  ییزي كه در سا  

مقدتر ف سرهر آ  در چیار بر ك مي باجد تعیین ۀردیده تسر.  پیمایض

ساكنین مح  تطیا مي دهند كه دریاچه ها پر تز آ  جده ف هامفن پفزك ف 

هامفن سابفري تز  نف  االحان با هم پیفستند. سیی  ماكفر تز تف  

فبرفري جرفا ف تا هجتاد یا نفد رفز تدتمه دتجر ف رلبار فسیعي كه 

 دلتا کجر مي ۀردد زیر آ  رفر . معمف ً در

 سا  هادي، 1۳1۷/ 1۹۳۸

تكتفبر هیمر  ۸ -٦سا  كمتر تز حد هادي . بتاری   1۹۳۷/1۳1٦ 

میتلط تفغاني ف تیرتني  ریان آ  رت در بند كما  یان تندتزه نمفده ف آنرت 

                                                 
۱

 -  ً  . 42ص  ،ایضا
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ففر مكع  في ثانیه تعیین نمفدند )فزترر ففتید هامه كاب (. بتاری   1۲00

 ریان آ  در حاه س لي رفدهیرمند در بندكما  یان مسافي به  تكتفبر 1٥

 متر مكع  ( في ثانیه بفده تسر . ۳۳ف  4۲ففر مكع  في ثانیه )یا  11۸0

سا  یجك.  ریان آ  دریا در بند كما  یان تفسط  1۳1٥/1۹۳٦

 هیمر میتلط تیرتني ف بترتی  ای  پیمایض ۀردید.

ففر مكع   41٥ند كما  یان سپتمبر مقدتر  ریان آ  در ب 4بتاری  

ففر مكع  في ثانیه  ۲٦۷سپتامبر  1۹( لیتر. بتاری  11۷۷٥في ثانیه یعني )

 11۸٦0ففر مكع  في ثانیه ) 4۲0تكتفبر  1۸لیتر( ف بتاری   ۷٥۷۳)یا 

تكتفبر  ریان آ  دریاي هیرمند  1٦لیتر( )تدتره آبیاري تیرتن ( ف بتاری  

 ثانیه بفده تسر )منابع تفغاني ( .ففر مكع  في  ٥٥در بند كما  یان 

( آ  به پیمانه زیاد در منطقه دلتا 1۳1۲ -1۳14) 1۹۳۳ -1۹۳٥

 ریان آ  در بند كما  یان پیمایض  1۹۳٥فرتهم مي ۀردد در ماه فبرفري 

متر مكع  في ثانیه ( بفد  ٦0( ففر مكع  في ثانیه یعني )۲1۲0ف مسافي )

 )تدتره آبیاري تیرتن ( .

ا  هادي، هیمر هاي میتلط تیرتني ف تفغاني با هم س 1۳11/ 1۹۳۲

 یر تقسیم  ریان آ  هیرمند در حد بند كما  یان  مع مي ۀردند تما چفن 

 آ  كافي ف زیاد مف فد تسر مبادرر به پیمایض نمي كنند.

سا  سیی  هاي بزرت. سیی  ماكفر بطفر غیر  1۹۳1/1۳10

نگ تي بیر دف طر  مي هادي تز ماه  نفري آغاز مي یابد ف یسارتر ه

رساند. آ  دریاچه ها تز رته سرجیله به ۀفدزره میریزد )معلفماتیكه در 

 ففنسلگري تنگلیک در زتب   بط جده ( .

( سیی  هاي فسیع در تفتیر مارچ ف دسمبر فتلع 1۳0۹)1۹۳0 -۲۹

 1جده )معلفماتي كه در لفه نسلگري تنگلیک در زتب   بط جده .

به بعد كه رفدیانه هیرمند در حد  (  1۳۳0) 1۹٥0تز سا   -۹۷

ك كي )هیرمند هلیا( ف كفهك )هیرمند س لي ( برتي كنترف  سیی  بند 

بار طغیاني جده ف در هر  ۳سا  تییر رفدیانه ماكفر  ۲٥ۀردیده، در طف  

بار رلبار فسیعي در هر دف  ناح آن زیر آ  رفته ف یسارتر هنگ تي ببار 

 سالي دفد تز نیاد مردم آن سامان كجید.آفده تسر ف یك بار هم یجك 

                                                 
۱

 . 43-4۱ص  ،راپور كمسیون بیطر ف دلتاي هیرمند - 
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 اجمال معلومات راجع به آب :

تحاامیه ها فتیمیناتی که تحلی   فتتبع حا ره رت ع به مقدتر  -۹۹

 آ  رلبه دلتای هلمند مبنی برآن تسر م میً لرتر ای  تسر:

 1۹0٥تا 1۹۳۸تیمینار تارییی مقادیر ت  

ه سا  آ  یعنی تکتفبر مقدترآ  دریای هلمند در حاو کفهک برتی س

فمقدتر آ  دریای هیلمند در حاو چیاربر ک  1۹0٥تا سپتمبر 1۹0۲

فمقادیر ت   1۹٥0تا سپتامبر 1۹4٦برتی چیارسا  آ  یعنی تز تکتفبر 

 1۹0٥دریای هلمند در حاص کفهک فچیار بر ک تز تکتفبر تا سپتامبر

  ۷ف ٦در  دف   1۹٥0تاسپتامبر  1۹4٦فتز تکتفبر 

 ده تسر.تلییص ۀردی

 نتایج واصله راجع به منبع آب هلمند

ً تز  با  مرت ع  -100 آ  های که به ترت ی دلتا میرسندهمدتا

تفغانستان تز آ  ریزه هلمند هلیا با تر تز للعو بسر سرچجمه میگیرند. 

تۀرچه مقادیر میتل ه آبیای سییبی در حاو للعو بسر تز دریای ترغندت  

فری تا ماه  فن می ریزد، تما آبیاه لاب  تهتنا به دریای هلمند تز ماه فبر

باجد تز دریای ترغندت  تز ماه  ف ی تا آیر نفری هرسا  بدریای هلمند 

 نمیرسد.

یگانه آ  هایی که جاید در پایان للعو بسر به هلمند بریزد آبیای تسر 

که در نتی و طففانیای احرتمی که مستقیماً با ی بستر تنگی که دریا تز آن 

گارد فتلع میجفد فیا در مناطقی که ۀار همین آبیا تسر  تز تطرت  بدریا می

کجانیده میجفند. چفن مقدتر بارتن درتین احاری ییلی کم تسر، میتفتنیم 

تز سیمی که آنیا در مقدتر آ  فرتهم جده  هلمند س لی دترند چجم بپفجیم. 

آ  هلمند  چنین به نظرمیرسد که در نیم لرن ۀاجته تقلیلی که در  ریان

بنابر تست اده زرتهتی فسایر مقااد چه در حاو هلیای کمالیان فچه در 

که برتی بارتف  طفر  1۹٥0چیانسفر فسیستان فتلع ۀردیده لب  تز مارچ 

تمتحانی در نیر  دید بغرت در ۀرجک ۀجتانده جده تغییری فتلع نجده، لیات 

ه نمفنه فممث  تحاامیه های  ریان آ  لب  تز تین فلر تییه فترتی  جد

سفتبق تارییی آبیای میباجد که تز دریای هلمند برتی دلتا تز نیر کمالیان 

 فرتهم میجفد.
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 سایکل) دوره( سالیانه دریای هلمند:

 سایا  سالیانه دریای هلمند در رلبو دلتا لرتر ای  تسر: -101

تکتفبر به جمف   نفری، مقدتر آ  دریا به آهستگی فمتدر اً تز سفیو 

ً در تثر تقلی  هم  تبییر در حاص هلیای دریا للی   تفتی  پامیز همدتا

 جرفا به بلند جدن مینماید.

فبرفری بجمف  می ، در ظر  تین ماه ها مقدتر آ   اری دریا در 

تثر آ  هایی که تز اف  برفیا رخ میدهد بحد تکثر یفد رسیده ف ریان آ  

ی  هایی که للو تمفتو درتین ماه ها زیاد ففتفر تسر. هرچند ۀاه ۀاهی سی

آنیا تیز تسر درتین ماه ها رخ میدهد تما چنین به نظر می آید که فلتی که 

دربیار سییبیا به تفو یفد میرسند للو آنیا طفی  تسر. سط  دریا در ماه 

 1۹٥0تپری  جرفا به تنزی  مینماید تۀرچه در بع ی سالیا مثیً در سا  

رسید معیات تین ناته میم رتباید  سیی  بیاری در ماه می بافو یفیض

بیاطردتجر که زمان فلفا سیی  های بیاری تاثیر بک بزرۀی بر مقدتر 

 ریان آ   در ماه های  ف ی ، تۀسر، سپتامبر دترد. در ماه های  ف ی 

فتۀسر ف سپتامبر ریان آ  دریا متدر اً فسریعاً بسط  ناز  تابستانی تنزی  

های بیاری کفچک تر فکمترتسر درتابستان می یابد. در سالیای سیی  

میتفتن متفلع بفد که  ریان آ  کمتر تز سنفتر سییبیای هادی فیا سنفتر 

 سییبیای بزرت بیاری باجد.

 جریان عادی آب دریای هلمند:

چفن سفتبق فتحاامیه هایی که فعیً رت ع به  ریان آ   -10۲

بسیار کفتاهی رت در بر دریای هلمند مفسفم تسر)تحاامیه چیارساله( مدر 

میگیرد فلیات نمیتفتن تز آن نتای  مثبته فاحی  در با ) سا  هادی( دریای 

هلمند تستیرتو کرد. بعد تز آناه در ظر  چندین سا  تحاامیه ها 

فمعلفمار بدسر آید آنفلر میتفتن بطفر احی  تری مقدتر سا نو  ریان 

 آ  رت تیمین فمجیص نمفد.

محلی به هیمر که در منطقو دلتا مجغف  ساکنین فمردم  -10۳

کم فبیض  1۹4۷مسافرر بفد میگ تند که  ریان آ  بعد تز یجک سالی 

افرر هادی بیفد ۀرفته تسر. هلر فقدتن   آ  تنیار رت در تفتیر سا  

پامین تفتادن متدفتم بستر دریا فسط  آ  فهدم همااری آنطر   1۹٥0
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یر تایح فچاره  فمی سرحد در مسمله سایتن بند فرهی مجتری  

 تف اا میدتنند.

بطفر یقین میتفتن ۀ ر که  لرتر مجاهدس هیمر آبیاه در رفدسیستان 

 اری فبیدر میرفر بیجتر تز تندتزس  زمه بفده فمیتفتنسر تحتیا ار 

آبیاری همانفلر رت تاافف نماید. هلی تلظاهر در ظر  سه سا  تییر هی  

ایتی برتی تندتیتن آ  در تنیار نفا کم آبی مفت ه نجده تسر مگر مج

 دترند.

فلیات فرض میتفتن کرد که تحاامیه های سنفتر سه ۀانه  -104

تف اا فجرتیط هادی رت تمثی  مینمایند.حد  4۹ف ٥0ف -4۸ف 4۹- 4۸،4۷

ً بالغ به   4ر۸00ر000فسط سا نه تین سنفتر درچیاربر ک تقریبا

لر در ظر  تین سه )چیارمیلیفن هجتادهزتر(تیار فر میباجد. هی  ف

سا   ریان ماهانه آ  درچیار بر ک کمتر تز مقدتر آ  محتاو تلیه که 

  یر آبیاری سن ض ۀردیده نبفده تسر.

 1۹4۷ -٥0نمیتفتن تحاامیه های  ریان آ  سنفتر  -10٥

ً مقایسه نمفد. سن ض ها 1۹0۳ -0٥فتحاامیه سابق سنفتر  رت مستقیما

فن در محلی که با تر تز کفهک  فحسابار  ریان آ  تفسط هیمر ماماه

 1۹04ف 1۹0٥فتلع بفده بعم  آمده تما برتی تیا تحاامیه های سه سا  

طریقه های پیمایض ییلی بسیط تستعم   1۹0۲ف  1۹0۳ف 1۹0۳ف 1۹04ف

ۀردیده که آنرت نمیتفتن به طریقه های  دید که آ ر بیتر فمدرن تری رت 

. به همین  یر تسر که در طر  تستعما  لرتر دتده تند مقایسه نمفد

تیمینار هیمر ماکفر فقط تحاامیه های یاسا  تن باف اا هادی نزدیاتر 

 فیاد ت افر رت نجان میدهد. ٦تسر، دفستا  دیگر آن 

 ۷۷تز تف اا هادی فقط  1۹4۷- ٥0ت افر  ریان آ  در سا  

فیاد تسر. تیمین مقدتر  ریان آ  تفتی  سا   110فیاد ف 11۲فیاد ف

رت که سا  آ  ییز تسر طفریاه هیمر ماماهفن آنرت  1۹0۳ -1۹0۲

 تیمین نمفده با حقایق معلفم فثبر که در دسر تسر مفتفق نمی نماید.

بعم  آمد در ماه فبرفری  1۹0۳ -1۹0۲تفلین پیمایجاتی که در سا  

بعد تز رسیدن هیمر درتین منطقه بفد، فلیات تحاامیه چند ماه تف   زماً 

هیمر ماماهفن بطفر تیمینی ترتی  ۀردید. تین چند ماه  فم بفرتً تز طر 

متا  پیاپی فلفا یای تز سیر ترین یجک سالی های که در تاری  دریا 
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ثبر جده میباجد. فظاهرتً تهدتد فترلامی که برتی تین ماه ها تز طر  

ماماهفن تیمین جده بسیار زیاد تسر فبناًء تۀر تین تیمینار رت تعدی  

م فسطی  ریان آ  تین دفرس سه ساله کم میگردد فتۀر فتایح کنیم رل

تزمید مفسمی مقدتر  ریان آ  رت در یزتنی که بعد تز یجک سالی جدید در 

فتلع جده در نظر بگیریم هیمر دلتای هلمند در حا  میتفتنند  1۹0۲تابستان 

ً بالغ  1۹0۳ف 1۹0۲که مقدتر  ریان آ  سا  آ    ٦ر٥٥0ر000رت تقریبا

 مین نماید.تیارفر تی –

در چیاربر ک بالغ به  1۹٥0تا  1۹4۷ ریان آ  سنفتر  

تیارفر میباجد. پک می بینیم که مقدتر م مفهی  ریان  -4ر ۸00ر000

ً به همان تندتزه بفده که تمرفز  آبی که به دلتا میرسد پن اه سا  پیض تقریبا

 هسر.

 در حالی که تمرفز چنین به نظر میرسد که مقدتر م مفهی آ  -10٦

تقریباً مانند سالیای ۀاجته برطبق سفتبق تارییی میباجد بازهم تغییرتتی در 

 ریان مفسمی آ  بمیحظه میرسد. در تحر جرتیط فتف اا مف فده چنین 

به نظرمی آید که  ریان تابستانی کمتر تز تز مقدتریسر که درزمان 

رت ع ماماهفن بفده تسر. در مقاب   ریان آ  زمستانی بیجتر تسر. معیات 

به احر تین ترلام فتهدتد به تندتزس جک فتردید مف فد تسر که نمیتفتن 

بافرر احی  تحاامیه های  ریان تفتیر تابستان فیزتن رت مستقیماً 

مقایسه نمفد. ممان تسر که تین تقلی  همفمی آ  در ماه های تابستان 

عد تز فیزتن نتی و ۀجتاندن های مزیده آبیا در مسیرهلیای دریا باجد که ب

بف فد آمده تسر. تۀرچه هی   1۹0٥ف 1۹0۲هیمر ماماهفن بعد تز سا  

درتفغانستان  1۹٥0یک تناجا  فیا تفسعو  دید  رت درفلتیاه هیمر درسا  

 بفد مجاهده نارد.

 :خشك سالي هاي بحراني 

تز تحاامیه ها ف سفتبق تارییي معلفم مي ۀردد كه یجكسالي  -10۷

فتلع جده بفد به مرتت   1۹0۲مند در سا  تیكه در آ  ریزه دریاي هیر

ف جاید بدترین یجك سالي لرن بیستم بفده  1۹4۷بحرتني تر تز یجكسالي 

ف  1۸۷1 - 1۸۳۸باجد. چفن چیار مرتبه یجكسالي مانند یجكسالي هاي )

سا  فتلع جده، پک چنان تستنباط مي  11۲( در ظر   1۹4۷ف  1۹0۲
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سا  باید  ۲۸بطفر تفسط در هر  رت 1۹4۷جفد كه یك یجكسالي نظیر سا  

 منتظر بفد.

رت طفریاه دریاي هیلمند در پایان تر  1۹0۲نظیر یجكسالي  -10۸

 تز رفدبار برتي سه ماه یجك بفد باید هر اد سا  بعد تنتظار دتجر. 

 1۸۷1درسر یكاد سا  بعد تز یجكسالي  1۳٥0/  1۹۷1یجكسالي 

ف یا نظیر آن  1۹0۲یجك سالي  تت ا  تفتاد كه مي تفتن آنرت حتي با تر تز

سا  بعد تز  ۲٥( درسر  1۳٥0) 1۹۷1دتنسر ف به حسا  دیگر یجكسالي 

بفلفا پیفسر كه بقف  هیمر فني بیطر  باید یك چنین  1۹4۷یجكسالي 

. در یجك سالي 1سا  یكمرتبه حتماً تنتظار دتجر  ۲۸یجكسالي ر ت در هر 

رفدیانه هیرمند نیز نتفتنسر تییر تلاكر كه سرتسر كجفر تز آن متأثر جد 

به زرتهر منطقه دلتا آ  ف تابي بدهد ف بالطبع سط  زرتهر به پایانترین 

حد ممكن تقلی  یافر ف رفدیانه بندرر مقدتر آ  لاب  جر  مردم رت پایانتر 

 تز كفهك تییه میكرد.

نیز با یجك سالي مفت ه جد ف زرتهتي در  1۹۷۲به تعقی  آن سا  

نگرفر ف مردم منطقه دلتا به تعقی  تحم  یسارتر ناجي  منطقه دلتا افرر

ً تز ناحیه یجكسالي نیز جدیدتً 1۳4۸)1۹٦۹تز سیی  هاي  ض( ف متالبا

مت رر ف تیي دسر ۀردیدند. تز تثر تین یجكسالي دریاچه ها تماماً یجكید 

ف نیزترها به احرتي بي آ  ف هل  تبدی  ۀجتند. تكثر مفتجي مردم تل  

ا پرندۀان آبي كه دریاچه هاي سیستان حكم  نه آنیا رت دترد جدند ف تنفت

نزدیك بفد نس  جان ۀم جفد. یفك هاي فحجي كه تز نیم لرن لب  به تین 

طر  نیزترها رت متار  جده بفدند ف  رأر جكار پرندۀان رت تز جكار 

چیان سل  كرده بفدند، همگي یا تز تجنه ۀي كفر ف تل  جدند ف یا تینكه 

 فا به لرتء ف دهار م افر برتي پیدت كردن آ  مردم آنان رت تل  هنگام ر

 كردند.

مؤل  تاری  سیستان نیز یك یجك سالي جدید رت كه من ر به لحطي ف 

ه ري بیاد مي دهد ف مي  ۲۲0مرت ف میر بسیاري مردم جده بفد در سا  

هـ( آ  هیرمند یجك ۀجر تز بسر  ۲۲0در سنه هجرین ف ماءتي )»ۀفید 

ي اع  پدید آمد تندر ف یر سیستان ف بسر ف مرۀي بسیار بفد تا ف لحط

                                                 
۱

 . ۱0۸ -۱0۷فقرات  ،راپور كمیسیون بیطرف دلتاي هیرمند - 
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هـ ف هبدهللا بن طاهر فتلي یرتسان تمر كرد تا سه اد هزتر  ۲۲1سا  

 1«درهم تز بیر تلما  بدرفیجان دتدند.

 

 :سالهاي سیالب هاي بزرگ  و مدهش 

بزرۀترین سیی  دریاي هیرمند دراد سا  ۀاجته سیی  سا   -10۹

( متر مكع  ٥۷00یدي تسر كه تندتزه  ریان آ  في ثانیه به )می 1۸۸٥

تز تین رف مي تفتن به هظمر سیی  ماكفر پي برد زیرت  ۲رسیده بفد.

معقف  تسر كه تافر جفد كلیه آبریزه هاي هیرمند در با تر تز للعه بسر 

در تییه میزتن آبیكه مف   طغیان رفدیانه ف سب  فلفا سیی  در دلتا 

تسر كه مسیر رفدیانه  1۸۹٦سیم دترند. بعد تز آن سیی  بزرت میجفند 

تز بستر طبیعي یعني رفدنادهلي تغییرمسیردتد فدر رفد پریان در غر  

م رتي تالي غلطید ف هیفه بر یرتبي هاي فترده ف تز میان بردن بندهاي 

محلي سب  نزتا هاي بعدي به سفیه بین تلمللي نیز ۀردید. همین سیی  

 ۳باد ف  یان آباد دف مركز همده طای و كیاني سیستان رت فیرتن كرد. ی  آ

 ( للم 1۳1۸) 1۹۳۹در سنفتر تییر بزرۀترین سیی  سیی   -110

دتد جده كه سفیه آ  دریاچه هاي سیستان رت تا حد زیادي بلند برده ف 

ترت ي فسیعي رت در رلبه دلتا كه معمف ً زرا مي ۀردد تحر آ  رفته 

 بفد.

( سیی  هاي بزرت هیرمند سرتزیر جد ف 1۳۳٥)  1۹٥٦سا  در  

در تثر آن سط  فسیعي تز زمین هاي مینف، جیرآباد، جفت  ها، همر آباد 

تفسط نیر جیله چرخ در  نف  مسیرض در نیمرفز ف منطقه سرۀز ف 

حا ي آباد در جما  پن  ده ها زیر آ  رفر ف تا هامفن پفزك مناطق میان 

فتلي كن  به هرض بیسر كیلفمتر بنام نیزتر  زف تا  چیانسفر ف فلس

 هامفن پفزك لرتر ۀرفر.

هامفن پفزك تز  نف  االحان ف جما  تپه یرتن )یا یارتن (  

مربفط هیله می  كفركي با هامفن سابفري پیفسته جد. در تین سیی  

                                                 
۱

 . ۱۸6ص  ،تاریخ سیستان  - 
2

 . 5۷ص  ،۱334طبع  ،افغانستان - 
3

 تهران . ۱336ببعد طبع  395ص ، 3۱فصل ، 2ج  ،ایكسسفرنامه س - 
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رفدهاي پریان ف سیستان نیز به هامفن سابفري ف هامفن هیرمند آ  فرتفتن 

ف ۀفیا تمام دریاچه هاي سیستان به ۀفدزره مي پیفندند. تین سیی   میدهند

بیم تتاا  یافته تز طریق رفد جیله یساره كلي به هستي مردم سیستان ف 

 نیمرفز رساند ف فریاد ف جیفن مردم رت تا ۀفض آسمان با  برد.

 

 منابع وذخایر آب هلمند از روی سوابق تاریخی:

د منابع آ  هلمند رت که برتی دلتای یفد نتای ی که ففلاً اکر ج-11۲

تز رفی سفتبق تارییی فرتهم میاند تعری  مینماید. طفریاه تف ی  دتده 

 1۹4٦جد فتثق ترین فمعتمدترین معلفمار چیارسالی رت که تز تکتفبر 

میباجد در برمیگیرد، تما معلفماتیاه هیمر ماماهفن  1۹٥0بجمف  سپتامبر

نمفده فکمتر مح  تهتبار تسر نیزنتای ی  مع  1۹0٥ – 1۹0۲در سنفتر 

رت که تز معلفمار فتحاامیه های مفثف  تف  تلاکر تستیرتو میگردد تامید 

مینماید فهمچنین تیمینار تارییی که تز سایر منابع مف فده بدسر آمده آنرت 

 تامید میاند.

 منابع فصلی آب دلتای هلمند:

ای که تز تکتفبر منابع فالی آ  هلمند س لی رت تحاامیه ه -11۳

در چیاربر ک تیا فثبر کردیده تعیین  1۹٥0بجمف  سپتامبر  1۹4٦

مینماید. منابع آ  دلتا رت ثابر ترفلتی تری  کرده میتفتنیم که تحاامیه های 

 مزیده تز چیاربر ک فکفهک بدسر بیاید.

 معلفمار رت ع به آ  در آینده :

رف  آمده فسییبیا تا فلتی که  ریان آ  دریای هلمند تحر کنت -114

هرسا  تز دلتا بدریاچه ها هبفر مینماید تا  امیاه به  نبو بین تلمللی 

تستعما  آ  مربفط تسر یگانه نقطه فمحلی که در آن ا پیمایض فثبر مقدتر 

 آ  دریا  زم تسر در رلبو دلتا میباجد.

بعد تز تامی  بند اییر  ک ای تز طر  حافمر تفغانستان  -11٥

ی با تر تز رأک دلتا  ریان طبیعی آ  درپایان بند تغییر می میل ۳00در 

پایرد ف برتی تجییص فتعیین تیناه تۀر بند ف فد نمیدتجر  ریان طبیعی 

آ  تز چه لرتر می بفد،  رفری تسر که حافمر تفغانستان تستانسه های 

های مزیده پیمایض آ  رت باساک دتیمی بنا نماید، فلیات پیجنیاد میگردد که 

ستانسه دتیمی آلو ثبار سفیو آ  در بند ک ای تاسیک ۀردد تا بطفر دتیمی ت
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تزت اا آ  بند رت لی  فثبر نماید فهمچنین یک آلو ثبار سفیو ت  فتستانسو 

پیمایض ح م آ  باید در محلی در حاو هلیا)با  آ ( که تز هرنفا دمو ت  

یرتلاکر باید های ک ای برکنار فمح فظ  باجد تاسیک نمایند. تستانسو تی

ففرتً آغاز به کار نماید تا بتفتن تحاامیه های ثبر جده رت با تحاامیه های 

 تستانسو فعلی بندک ای لب  تز تعمیر بند سردتد فترتی  فمربفط سایر. 

تستانسه تیاه که در لسمر با ی دریای با تر تز بنداییره ک ای 

هلمند رت ثبر فلید  فتلع جده تحاامیه های دتیمی  ریان طبیعی آ  دریای

یفتهد نمفد. معلفمار حااله برتی مطالعار ف تتبعار آینده رت ع به مسای  

آ  بفده فهمچنین در هرسا  برتی پیض بینی فتعیین نفا سا  آ  که باید 

 متفلع فمنتظر آن بفد باار می آید.

چفن  ریان فح م آ  در دلتای دریای هلمند برتی مملاتین  -11٦

دترد پیجنیاد میگردد که یک تستناسو بین تلمللی پیمایض آ  تهمیر فتفلفیر 

در مناس  ترین حاو دریا پن  تا ده می  با تر تز کفهک که به تندتزس کافی 

تز تاثیر دمو آ  های بندهای فرهی با تر فتلع جده باجد، تاسیک ۀردد. تین 

می باجد تستانسه دتیمی بفده دترتی آلو  دید  ثبار سفیه دریا ف یک رته سی

که تز آن ا بتفتن با آله میافص ح م سرهر آ  رت تندتزه نمفد.باید تین 

 تستانسه تز  ان  تن نیرتن ایایحیر مملاتین باار بی تد.

مطلف  فم ید تسر تۀر تحاامیه دتیمی تقسیم آ  بین رفد  -11۷

سیستان ف دریای مجتری در دسر باجد. بیترین طریق تامین فتعیین آن 

ریان آ  دریای مجتری به فاالو کمی درپایان کفهک پیمایض تینسر که  

ف تندتزه ۀردد. پیجنیاد میجفد که یک تستانسو بین تلمللی که دترتی آلو  دید 

ثبار سفیه دریا فیک پ  سیمی که تز آن ا بتفتن تندتزه ح م آ  فسرهر 

آنرت با آلو میافص پیمایض نمفد در مناسبترین  ای برفی دریای مجتری 

 بیجتر تز یک می  تز کفهک پایان تر فتلع نجده باجد تاسیک ۀردد.که 

حتمی ف زمی جمرده میجفد که تستانسه های مف فده برفی  -11۸

دریای هلمند در پایان بند ک ای فدر چیاربر ک فهمچنین برفی دریای 

ترغندت  نزدیک للعو بسر باار یفد تدتمه دهند. تحاامیه یفمیه مقدتر آ  

رت مفرد تستعما  لرتر میگیرد نیز برتی مقایسو  ریان آ  که درنیر بغ

تستانسه های میتل ه که تز با ی ک ای تا کفهک فتلع جده تند نیز طر  

  رفرر میباجد.
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برتی کمک فمعافنر برتی پیض بینی مقدتر آ  تاسیک -11۹

فنگیدتجر یک سلسله تستانسه های دتیمی پیمایض تندتزه بر  در کفه های 

 د م ید یفتهد بفد.سرآ  هلمن

تماانار مف فدیر آ  های مناس  زیر زمینی تین منطقه  -1۲0

 س ف فت حص نگردیده ۀمان میرفد که ایایر فمنافع کافی آ   یر 

تستعما  تهالی فمفتجی تز چاه های همیق فرتهم جده بتفتند. بایستی یک 

 ی تعدتد تین چاه ها برتی تعیین فتثبیر مف فدیر بالقفس آ  تحر ت ر

فممان برتی مار  مردم در دفره های یجک سالی طر  تف ه مملاتین 

 لرترۀیرد.

 (6جدول نمبر)
 ٥۳1000 0         ٥40٦۷۳0           ۳۷01٦00        1۸۲۳۳0000سا نه       

 1۹4۹ -٥0سا    1۹4۸ -4۹سا     1۹4۷ -4۸سا      1۹4٦-4۷سا    ماه        

 ٥۲0۲0            ۳۸0٦0             ۲٥۲00             ۳۷۷00ر             تکتفب

 ٦4۷40            ٥٥400             40٥00              ٥0000نفمبر             

 ۸۳4۸0            ۷1۸00             ٦۲000              ۷1۳00دسمبر            

 ۹01۹0             ۹۹۷۷0             ۸0000             ۹۲000 نفری           

 4٦۳100          ۲۲۷400           1٥0000            1۹4000    فبرفری     

 ٥۳٥400         11۸4000           ۷۲٥000             41۸000      مارچ     

 1۸14000        ۲14٦000         14٥۸000             ٥۳0000       تپری     

    ٦۷1000         10٥۷000           ۸۳٥000             ۳۲0000      می       

 ٦۷1000          ۳1۳۲00            ۲1٦000             ۹۳۳000       فن     

 ۲0۸۳00           114۳00             ٥٥۳00              1٥400        ف ی   

 ۹۷۲۹0             ٥۷۲۳0             ۳0۸00                ۳000      تۀسر       

 ٦۷4۸0             4۲٥۷0             ۲۳۸00                1٥00     سپتمبر       

 

 (۷جدول نمبر)

 1۹0٥ -1۹0۲ ریان آ  ماهانه فسا نه رفدهلمند در کفهک

  ریان آ  به تیارفر)تز رتپفرآبیاری سیستان  لدتف (
 

 1۹04 -0٥                 1۹0۳ -04                1۹0۲ -0۳         ماه         

 ۸۹000                    1۲۹000                   1۲4000         تکتفبر      

 10۸000                   1٥۲٥00                   1٦٥000نفمبر                

 1٥1000                    1٦۷۲00                   1۸٦000           دسمبر    
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 1٥۳000                    ۲14۲00                   ۲4۸000 نفری               

 1۷٦000                    ۲۷1000                   ۲٥۲000فبرفری              

 ۳1۲۳00                    ٥41000                   4۲0000مارچ                 

 440000                  1۲4٥000                 1٥۷0000تپری                  

 ۸4۹000                  10۳۷000                 ۲4۲۸000     می              

 40۲000                    40٦٦00                   ۹۹۲٥00       فن           

 1۳4۳00                    1۳۹400                   ۳۸4000             ف ی   

   44000                       ۷۸000                   ۲0۸100     تۀسر           

 ۳4400                       ۷۲000                    11۳٦00   سپتمبر           

 ۲۸۹۳000                  44٥۳000                 ۷0۹1۲00      سا نه        

 

 آب مقتضیه در دلتا -هشتم

 طرق واصول آبیاری :

دریک منطقو دنیا که آ  هلی تلعمفم للر دترد دهالین ف -1۲1

زترهین در دلتای دریای هلمند در تثرت ار  لرفن متمادی بیترین تلتااد 

ی کار آفرده تند. تین تلتااد زرتهتی رت که برتی تین منطقه متافرتسر رف

زرتهتی مت من زرا در فا  زمستان تسر. چه در فا  زمستان به هلر 

کم بفدن حرترر ، للر تبییر فکمی باد، آ  کمتری نیاز دترد. ۀندم ف  ف 

زمستانی که در پامیز کجر ف لب  تز تزتیناه ۀرمی تمفز به نقطو جدر یفد 

فهفت تست اده کام  مینمایند. دفرس برسد درف میجفند، تزین هفتم   فی آ  

کم آبی دریا به تفتیر تابستان مااد  تسر فندرتاً دریا بالی می یجاد ف 

ً  درماه های  ً ف متنافبا زرا ۀندم ف ف به تناسبر زیادر آ   دریا  متدر ا

 یزتن به هم  می آید.

حاایر تابستانی بغیرتز پنبه محدفد تسر به یربفزه  -1۲۲

 فتری، سبزی ار فبفستانیای میفه که للر حبفبار رت تا فتربفز، باللی،

 ایی  برتن نمفده فبه تغایه تهالی محلی کمک میاند.تما تین حاایر در 

تحر جرتیط  فی ف تللیمی ۀرما ف بادهای جدید زرا میگردند. ممیزتر 

یاص احاری بجمف  در و بلند حرترر فبادهای جدید فمتمادی فایایر 

پیجر  تابستان بیجتر تقلی  می یابد، درتین ا  غیر ما ی آ  که با

حام رماسر. تکثرتً فتلع میجفد که حاایتی که در تفتی  تابستان فلتیاه 
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هنفز آ  کافی دردریا ف تنیار مف فد تسر زرا میگردند. بنابرکمی فللر 

 ایایر آ  در تفتیر تمفز بثمر نرسیده ف پیته نمیجفند.

فتفلید حاایر زرتهتی معینی  تندتزس  زمو آ  برتی زرا -1۲۳

که تکنفن تفلید میجفد بافرر نسبتاً فت   معین فمعلفم تسر. بنابر جرتیط 

فتف اا جدید تللیمی که تنسان آنرت تغییر دتده نمیتفتند  نباید متفلع بفد که 

در آینده تغییر معتنابه فکلی در نسبر مربفطو آن حاایر فترد نمفده 

به حاایر فتلتااد تابستانی نمفد. )درتین ا  فحاایر زمستانی رت مبد 

باید برتین حام هیمر ماث نمفد فۀ ر که: تنسان تمرفز با بیره  فمی تز 

دتنض فت ار  هلمی تفتنامی تغییردتدن تللیم محلی رت دترد ف با دریر جانی 

فتی اد فارمیا فبفستانیا فپارکیا فآبجارها ف سرسبز سایتن منطقه میتفتن 

فدتغ سیستان رت به تللیم مدیترتنه می مبد  نمفد. مثا  بر سته تللیم یجک 

لرن  ۷0ف ٦0تین تدها، تطبیق پرفدس تبیاری  فتدی ننگرهار در دهه های 

بیستم تسر که  در تغییرتللیم فآ  فهفتی ننگرهار تاثیر هظیم  فغیر لاب  

ه تافری فترد کرده بفد.تنسان بعد تز هبفر تز تفن  درفنته فدتی  جدن ب

 للمرف ننگرهار دتی  دنیای دیگری میجد.(

تندتزس همق فترت اا آبی که به ترت ی زرتهتی در هرنفبر  -1۲4

آبیاری دتده میجفد، لرتری که زترهین فمامفرین رسمی حافمتین در 

مح ر هیمر تف ی  فرتپفر دتده تند هبارر تز تقریباً چیارتن   یا ده سانتی 

معمفله فمرف و دلتا چندتن فر  فت افتی  متر میباجد. درتین مفرد آبیاری

باطر  معمفلو آبیاری سایر مناطق دنیا که در تحر همین نفا جرتیط 

ً باید یاطر نجان کرد که در هر  فتف اا لرتر ۀرفته تند ندترد. میافاا

منطقو که بطفر دتیمی در طف  تهاار مانند تین منطقه تحر آبیاری آمده 

حا ره آ  نتی و ت ار  متمادی بفده  باجد، تطبیقار مرف ه فمعمفلو

فیحتم  که ممث  فنمایندس بلند ترین هایدتر تلتاادی در مقاب  مساهی 

 فکاری که بیر چ دتده جده میباجد.

تعدتد تطبیقار آ  که چند مرتبه به ترت ی آ  دتده جفد تا  -1۳٥

حاایر بسر رسیده فپیته جفند، مربفط به جرتیط متغیر فمتحف  آ  

ر که در دفرس  ففا  نمفی حاایر تغییر می پایرد. تز لبی  فهفت تس

در ه حرترر، باد فمقدتر بارتنیا برتی ۀندم ف ف که حاایر همدس 

مرتبه بجمف  آبیاری که  یر  ٦تا  4زمستان میباجند. بطفر تفسط باید تز 
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آماده سایتن زمین برتی کجر فزرا تطبیق میگردد آ  دتده جفد. حاایر 

نابر ماهیر فنفا یفد حاایر فهمچنین بنابرتیناه زرا آنیا تابستانی ب

رفزه میباجند، هادتاً فمعمف ً به   1۲0مااد  ۀرمی جدید فمقارن بادهای 

 مرتبه میباجد تحتیاو دترند. 1۲تا  ۸تطبیقار بیجتر آ  که تز 

 

 احتیاجات اساسی آب :

فلید هیمر آ  مقت یو هرنفا حاایر سا نه رت که در دلتا ت-1۲٦

میجفند در نظرۀرفر. تهدتد فترلامی رت که تدترس مستق  آبیاری تیرتن در 

رتپفر)آ  سا نه محتاو تلیه سیستان( تاکر دتده تند فهم چنین معلفماتی رت 

که تز فزترر ففتید هامه تفغانستان تییه نمفدند بادلر کام  کنترف  ۀردید 

و تلیه محاف ر مجابه در فچنین نتی ه دتد که تین ترلام باتندتزس ت  محتا

سایر حاص هالم لاب  مقایسه میباجد. به تساک تهدتد فترلام فف  هیمر 

چنین ل افر میاند که آبی که بطفر کافی طر  تحتیاو محاف ر میتل ه 

در فارم ها )طفری که تمرفز در دلتای دریای هلمند آبیاری میگردند( لرتر 

 ای  تسر:

 آ  محتاو تلیه آبیاری در فارم                        محاف ر        

 تیارفر فی تیار -۲                                     ۀندم ف ف        

 رر    رر  1ر٦٥                               پنبه                    

 رر    رر   ۲ر ۷٥                         فتری                       

 رر      رر       ۲                                               یربفزه

 رر     رر         ۳باللی)لفبیا(                                          

 رر    رر      1ر٦0باللی کین                                          

 :باغ های میوه 

تیرتو ۀردیده تند مقادیری هستند که به ترتیبی که تین ترلام تس -1۲۷

بجمف  تندتزس آ  بارتن ها مار  کام  فتام رت نجان میدهد تما بعلر کمی 

مقدتر بارتن در دلتا ففلفا غیر منظم فتلت امی  آن تز تهدتد ماکفرچیز 

 ف ع فکسرنگردید. 

ً دففیاد بلند تر تز  رلمی که برتی ۀندم ف فد بدسر می آید تقریبا

ً در سنفتر غیر یجک سالی  زم فطر   رفرر  آنچه هسر که فتلعا
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تسر. چه مفسم زرا فنمفی تین دف محاف  همده مااد  با دف تن  بارتن 

 تسر.

 ضایعات آب در حین آبیاری:

تما آبی که به فارمیا دتده میجفد فقط یک  زء ناچیز آبی تسر  -1۲۸

د تا نه تنیا که  یر آبیاری  زم تسر. باید تز منبع آ  فتفر رت تییه کر

مقت یار فارم رت برآفرد بلاه  ایعاتی رت که برتی رسانیدن آ  تا به فارم 

  بعم  می آید فهمچنین سایر  ایعار رت تاافف نماید. تۀرچه تین  ایعار

متجا  تز تلیم  دتۀانه میباجد، تما بازهم  ایعار م مفهی یفبتر سن یده 

نمامیم هریک تز تلیم  دتۀانه  فحسا  جده میتفتند. تلیم متعدده رت یک  ا

ً  ایعار م مفهی آبیاری رت حین هبفر فرسیدن آ  تز منبع تا  که  معا

 فارم تجای  میدهد لرتر ای  تسر:

 تبییریاه در سط  آ  بعم  می آید

  ایعاتی که تز هم   ا  آ  تفسط زمین بعم  می آید.

 . ایعاتی که درتثر مار  ۀیاهان یفد رفی بفمی بعم  می آید

  ایعاتی که تز آبیاری غلط فبی تف ه بعم  می آید.

کلیه  ایعاتی که در فف  اکر جد تفتم با رساندن آ   یر آبیاری 

میباجد ف مربفط به  طف  تنیار بفده به همان تناس  تغییر نمفده کم فزیاد 

 میگردد.

تبییر تز سط  آ  با فاف  فمفسم تغییر کرده فدر ظر  ماه  -1۲۹

یاد تر میباجد. تبییر به نسبر فسعر سط  آ  نیز تغییر های تابستان ز

مینماید. در منطقو دلتا تبییر که تز سط  آ  تنیار ف فی ها بعم  می آید به 

تساک سالیانه ییلی زیاد تسر. هلر همده آ  بادهای جدید ماه تمفز تسر. 

سایر حفتدث تللیمی فآ  فهفت که برهم  تبییر مفثر تند درتین منطقه جدید 

تر تز آنچه در سایر مناطق سط  کرس زمین تسر نمی باجد. تما یفجبیتانه  

تحتیا ار همده آبیاری مقارن فمااد  با تین بادها نبفده فبیجتر در 

زمستان که  ایعار تبییری کمتر فهادی ترتسر فتلع میگردد.  ایعار 

حد تبییری  فییا که آ  رت به مزترا ۀندم ف ف میرساند هادی فیا کمتر تز 

 هادی تسر.

تبییر تز سط  آ  تنیار در آبیاری تابستان زیادتر تسر، چه  -1۳0

هفتملی غیر مساهد تللیمی ف آ  فهفت همه دسر بیم دتده فدرتین زمان هم  
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تبییر رت زیاد مینماید. تما تز آن ا که رلبو آبیاری جده در تابستان کمتر تسر 

هی آبیاری تابستانی بی ف فییای متعدد فزیاد یجک میباجد  ایعار م مف

 تندتزه زیاد نمی باجد.

رت ع به تناس  سط  تنیار ف فییا که معرفض به تبییر  -1۳1

میباجند رفزمره مت افر فمیتل  در حین مسافرر کمیسیفن لاب  تف ه  

فیادتجر تسر. م رتی دریا فم اری منجع  آن که تز آنیا کار نیر رت 

ً کم همق فهریض میباجن ً کم بر میگیرند نسبتا د. تز طر  دیگرتنیار نسبتا

فهمیق تستند ف چفن تعدتد تنیار به نسبر تعدتد م اری تنیار بیجتر تسر 

پک معلفم فهفیدت تسر که سط  آبیایی که معرفض بعم  تبییر میباجند 

 نسبتاً کم یفتهد بفد نه فف  تلعاده زیاد.

ند  ایعاتی که در تثر  ا  دریای هلمند تحر آبیاری میباج -1۳۲

ً یک  ا ف متا  هم لرتر دترند فبه همین سب  تنیار مربفطه بی  نسبتا

تندتزه طفی  نمی باجند بنابرین  ایعاتی که متناس  با طف  تنیار تسر کم 

 فیا کمتر تز حد هادی تسر.

 ایعاتیاه در تثر  ا  همیق آن در زمین رخ میدهد همیً در -1۳۳

دیر دریاچه های که در  فتر تین رلبو دلتا معدفم تسر. تین حقیقر رت مف ف

منطقه در جما  فمغر  فتلع جده تند یفبتر فت   میسازد. تین دریاچه ها 

برفی همان زمین یاکی لرتر دترند که رلبو تحر  آبیاری دلتا فتلع ۀردیده. 

تین ترت ی بی تندتزه غیر لاب  ن فا آ  بفده یفتص فممیزتر  مریی ای   

زد. کنار  فییا ف م رتها فکنار های تنیار تین تمر رتبیتر آجاار میسا

همفدتً تیستاده تند. یای ها تز رسف  ۀ  فری )یای رک فبستر ری ( 

میباجند. چنانچه یجر های یام که در آفتا  یجک میجفند فدرتین منطقه 

تز آن کار میگیرند جاهد تین مدهاسر. بقایای فیرتنه ها ف مدنیر های پارینه 

سایته جده تند بعد تز مرفر لرفن در مقاب  حمیر آ   ف باستانی  که تز ۀ  

فبادها هنفز پا بر ا تیستاده تند.تمام تین مجیاار فممیزتر نجان میدهد که 

مقدتر زیاد یای رک در زمین مف فد تسر فآن رت غیر لاب  ن فا آ  می 

در تحر هنفتن یای  4۹سازد. تین ترت ی به ت ای  درفا  نیم فقرس 

 ده جده تسر.زرتهتی جرح دت
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به تساک جفتهد فف  پرفت   تسر که یای های رلبه دلتا زیاد -1۳4

غیرلاب  ن فا آ  میباجند ف ایعاتی که در تثر  ا  همیق آ  رخ میدهد 

 ییلی کم تسر.

آبیاه به مار  نباتار بفمی فیفد رف می رسد محدفد به -1۳٥

زمین بی حاجیو کم هر ی در هر دف کنار تنیار فم رتها می باجد، چه 

تندتزه غیر لاب  ن فا آ  تسر. آبیاه درتثر مار   ایع میگردد هادی فیا 

 کمتر تز حد هادی تسر.

در مفرد  ایعاتی که ففلاً در تطرت  آن بحث بعم  آمد فهمه  -1۳٦

تین  ایعار در  من رساندن آ  به فارم رخ میدهد کم فبیض هی  ربطی 

د. به نتای  آتی میرسیم: تبییرهادی فتعلقی با طریقه های معمفلو آبیاری ندتر

فیاکم  ا  ففرترهمقی  آ  بسیار کم، مار  نباتار یفدرفی بفمی 

ً هادی فیا کمتر تز حدهادی، م مفا تین هناار نجان میدهد که  تقریبا

 ایعار مربفط به آبیاری بیجتر تز تندتزس که در مناطق احرتمی معمف  

ار زیادی تز ت ار  که در تسر نمی باجد. رت ع به تین مسمله معلفم

حاص میتل ه هالم بعم  آمده در دسر تسر فمیتفتن تیمین فسن ض 

 معقفلی به تساک آن نمفد.

للم چیارم فیا  ایعاتی که در تثر یرتبی آبیاری مرف ه رخ  -1۳۷

میدهد، حس  زمان فماان بسیار معتبر فمتحف  تسر.طر  مرف و آبیاری 

فتفردر آن ا مف فد تسر  با طر  در حاص هلیا فدهنه تنیار که آ  

معمفلو پایان آن تنیار که آ  در آن ا ها همیجه ففرر ندترد، یاسان نیسر. 

درهر ا که آ  کمتر تسر تف ه بیجتری در درماار  آن بعم  می آید. 

بع ی تز  ایعار فآ  های که به هدرمیرفد در تثر یرتبی کنارهای تنیار 

فتین  ایعار زفدتر  ل  تف ه می  فتنیدتم کنارها فمحفطو مزترا تسر

کند، چه هرفلر که رخ میدهد سری ها فمعابر رت زیر آ  می نماید ف تز 

  ایعار کمی که تزتین رهگار رخ میدهد ت تنا  ممان تسر.
 

 ضایعات مجموعی آب :

هیمر تز مطالعو یفد رت ع به دلتا چنین نتی ه میگیرد که -1۳۸

درتین منطقه مناج  ۀردد بازمین تۀرپرفدس آبیاری بطفر احی  فمنظم 

های محام فغیر لاب  ن فا فیا ف ع مقررتر کافی  یر کنترف   ایعار 
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آ  هایی که به تنیار  فیاد ۳٥ م مفا،  ایعاتی که رخ میدهد کمتر تز

 ۀجانده میجفد یفتهد بفد.

باید در بین یک منطقو تبتدتمی  دلتا ف یک پرفدس که بحد کما  

ففرلی رت لای  جد. تست ادس کام  فیا ک ایتی که تز  مناج  میگردد، ت افر

یک دریای کنترف  جده بعم  می آید نیفتهد بفد. به هیفه تۀرتنیار نیزیفد 

سر بفده فتحر کنترف  نباجند چنانچه  در دلتا همینطفر تسر،  ایعار آ  

ً در پایان تنیار رف به تفزتیض می باجد. بالنتی ه  ایعار  میافاا

میگردد. هیمر به تین نتی ه میرسد که در حسا  آ  مقت یه  م مفهی زیاد

طفریاه درتین منطقه حام رماسر م مفا  ایعاتی که در تثر رساندن آ  

تز نقاط تنجعا  تنیار تا به ترت ی بعم  می آید بطفر فسط  پن اه فیاد 

 آبیامی تسر که در تنیار تندتیته میجفد.

 

 سنیاز سیستان وچخانسوربه اسا آب مورد

 عــرف وسوابق تاریخی
آبیاری به تساک معمف  فهر  تارییی در دلتا در یاد دتجر -1۳۹

تز  ان  نمایندۀان  1۹٥0سپتمبر ۷تۀسر تا  ۹م الک منعقدس فتجنگتن تز 

تفغانستان فتیرتن بطریق ای  تعری  ۀردیده: مقاد ما تزکلمو)          ( 

ر ترت ی، مف فدیر طر  معفلو آبیاری  تنفتا حاایر، تندتزه ف فسع

سا  تییرمیباجد که  ۸0آ   در تدفتر میتل  یجاسالی فسالیای بارتنی در 

 میباجد. 1۹۷۲مبدتء تین تفلار 

مساحو ترت ی که بنابر هر  فسفتبق تارییی سا نه در رلبو  -140

تحر بحث آمده فنجان دتده جده که م مفا  ٦دلتا آبیاری میگردد در فا  

تیار آن در سیستان  -14۹000تیار میباجد.  من ملو  -1۹0000آن بالغ به  

تیار آن در چیانسفر فتلع جده تسر. باید تاکر دتده جفد که  41000ف

همیجه ایایر کام  فکافی آ  برتی ک  تین مساحه مف فد نبفده ف به 

ترت ی تیاه در آیر فپایان آنیا فتلع جده یا بعلر دیگری مفلعیر غیر 

یک حاه تحتیاو  زمه سا نه که برتی بردتجتن مساهدی دترند تکثر فقط 

بیترین حاا   زم تسر میرسید، معیات بیترتسر که مار  آ  دلتا 

باساک هر  فسفتبق تارییی برتی حد فسطی ک  ترت ی با در نظر ۀرفتن 

 تندتزس آبیاه برتی  بیترین حاایر سا نه مفرد تحتیاو تسر حسا  جفد.



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        297 

یک تز محاف ر مزرفهه درتین تفزیع فتقسیم مساحه هر -141

سنفتر به تساک تقسیم فتفزیع محاف تیسر که هیمر ماماهفن آنرت 

مجاهده نمفده بفد. تین تقسیم مساحه محاف ر سیستان رت افرر 

تیرتن در تحر هنفتن )آ  مقت یو آبیاری  1۹٥0تقسیماتی که در رتپفر

میً فت   فمبرهن درسیستان( تسر تامید می نماید. تۀرچه برتی کمیسیفن کا

بفد که تمرفز در چیانسفر تغییرتتی رخ میدهد تما بازهم ۀمان میرفد که 

افرر تقسیم ماماهفن بطفر فسطی برتی تین منطقه احی  فهاد نه 

تسر. افرر تقسیم مساحه محاف ر بنابر هر  فسفتبق تارییی لرتر 

 ای  تسر.

 فیصدی مساحه مجموعی محصوالت معینه:
 _____________________  درچخانسور____________در سیستان   _

 ایران         راپور مکماهون  ۱950راپور مکماهون         راپور   محصوالت         

 ۷2ر0                       ۸۷ر۱                         ۸6ر5گندم وجو                 

 ۱2ر0                         ۱ر4                          3ر 3           پنبه             

 6ر0                          ۱ر۷                          2ر5جواری                     

 6ر5                         6ر5                           6ر ۷        خربوزه            

 000                          ۱ر۷                            ۱باقلی                         

  000                         ۱ر6                           000         باغهای میوه     

                            ۱00                           ۱00                          ۱00 

های محاف ر متنفهه فف  ت  طر   با تساک فیادی -14۲

تحتیاو سیستان فچیانسفر به تساک هر  فسفتبق تارییی حسا  جده 

تیارفر  ۷۸میتفتند. حد فسطی آ  مقت یه یک فارم درسیستان هبارر تز 

 تیارفر فی تیار میباجد. 1ر۹4فی تیار فدر چیانسفر

تیارترت ی رت باساک هر   -14۹000آ  طر  تحتیاو  -14۳

تارییی در سیستان که بطفر تفسط آبیاری  میجفد هبارر تز فسفتبق 

تیارفر( تسر. فآ  طر  تحتیا ی که تز کفهک باساک  -۲٦٥000)

هر  فسفتبق تارییی ۀجتانده میجفد با فرض تیناه مقدتر  ایعار بطفر 

 تیارفر( میباجد. -٥۳0000فیاد باجد، هبارر ) ٥0فسطی 

چیانسفر به تساک  تیار زمین -41000آ  طر  تحتیاو  -144

تیارفر( میباجد. به تساک حد فسطی  -۸0000هر  فسفتبق تارییی  )

هر  فسفتبق تارییی تز  فیاد  ایعار، آ  طر  تحتیا ی که بنابر ٥0
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نقاط معینه در تمتدتد دریا تز بند کمالیان تا کفهک ۀجتانده 

 تیارفر(میباجد. -1٦0000میجفد)

هر  فسفتبق تارییی برتی تین آبیای مقت یه که به تساک  -14٥

سیستان فچیانسفر تز دریا ۀجتانده میجفد، تیمینار دسر باز ففتفی آبیایی 

محسف  میجفد که بافرر م ید درتین منطقه بطفر تفسط در  سا  تییر 

مفرد تستعما  لرتر ۀرفته فطفری که نجان دتده جده تین تیمینار به تساک 

ایر بعم  آمده ماررتً آ  مقت یه فسطی ک  رلبه برتی حدتکثر حا

یاطرنجان میجفد که تحتیاو آ  فارم ها به تستثنای سا  های یجک آبی 

زیاد فکافی جمرده میجفد زیرت بارتن هایی که در مفسم زرا فنمفی ۀندم 

 ف ف بعم  می آید تز تندتزس ت  محتاو تلیه کسر فف ع نگردیده تسر.

 

 تاریخی : تقسیم ماهانۀ احتیاجات آب به اساس عرف وسوابق

تقسیم ماهانه آ  هایی که به تساک هر  فسفتبق تارییی  -14٦

طر  تحتای  میباجد در دفطر  سرحد تز هم مت افر تند. در تیرتن در ماه  

 1۹٥0های زمستان آ  بیجتری تستعما  میگردد، چنانچه هم رتپفر سا  

م تیرتن فهم در رتپفر ماماهفن تین مسماله مندرو تسر. تین افرر تقسی

تیرتن که زرا فکجر  1۹٥0فیادی م مفا سالیانه سیستان بقرتر رتپفر 

تدری ی ۀندم که درتن تیالر نجان میدهد فهمچنین افرر تطبیق تین 

 ( نجان دتده جده.۸فیادی تحتیا ار م مفهی سالیانه هردف در  دف  نمبر )

ف دف   ۸در تحفی  ماه های تقفیم هیسفی طفریاه در  دف  -14۷

نجان دتده جده  فتقفیم تیرتنی رت تعقی  مینماید ، ماه تکتفبر  11 -10 -۹

 مااد  تسر با میر فدر تقفیم تفغانی تکتفبر مااد  تسر با میزتن.

 (۸جدول) 
، سالی که باساس عرف وسوابق تاریخی در سیستان ایرانی گردانیده ۱آب مقتضیه 

 میشود.

 3درثانیه اوسط سرعت فتمکعب        2کرفتاحتیاجات به ای     فیصدی              ماه       

                  140                              ۸٥00                      1ر٦اکتوبر               

                                                 
۱

 ایکر از روی عرف وسوابق تاریخی -۱49000باساس مساحۀ - 
2

 چنین فرض شده که که این عدد احتایاجات اهالی وآب آشامیدنی مواشی را در برمیگیرد. - 
3

 این اعداد بقریب ترین ده فت مکعب فی ثانیه تعدیل گردیده اند.- 
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 ۳٦0                             ۲1۲00                      4ر0               نومبر

 ٦۷0                             40۸00                     ۷ر ۷              سمبرد

 ۹۹0                            ٦1000                     11ر٥             جنوری

 ۲۲40                           1۲4۲00                    ۲۳ر4            فبروری

 ۲110                           1۲۹۲00                    ۲4ر4              مارچ 

 ۸۹0                              ٥۳000                     10ر0              اپریل

 ۲٥0                             1٥۳00                       ۲ر۹                می 

 ٥٦0                             ۳۳400                       ٦ر۳              جون 

 ۳۹0                              ۲۳۸00                      4ر٥             جوالی

 ۲۷0                              1٥۹00                       ۳ر0             اگست 

       ٦0                                ۳۷00                        0ر۷            سپتامبر

 .....                              ٥۳0000                     100            ساالنه 

استعمال ومصرف آب در افغانستان که در تابستان احتیاجات بیشتر را نشان  -۱4۸

 به اساس فیصدی تقسیم گردیده : 9میدهد در جدول 

 (9جدول )
 وسوابق تاریخی گشتانده میشود: که به اساس عرف ۱چخانسورآب موردنیاز

سرعت فتمکعب درثانیه اوسط      2احتیاج به ایکرفتفیصدی                 ماه          
3 

 ۳0                                   ۲100                     4ر۳             اکتوبر 

 ۸0                                  ٥000                     ۳ر1               نومبر

 1٥0                                  ۹400                     ٥ر۹              دسمبر

 ۲۳0                                14000                     ۸ر۸             جنوری

 ٥10                                 ۲۸٥00                   1۷ر۸            فبروری

 ٥00                                 ۳0٥00                   1۹ر0               مارچ

 ۲۸0                                 1٦۸00                   10ر٥              اپریل 

 140                                   ۸٦00                     ٥ر4                 می 

 ۳40                                 ۲0۲00                  1۲ر ٦               جون 

 ۲۳0                                 14۲00                     ۸ر۹              جوالی

 1۷0                                10400                      ٦ر٥               اگست

 ٥                                      ۳00                      0ر۳            سپتامبر

 000                              ۱60000                     ۱00ساالنه              

 

                                                 
۱

 ایکر از روی عرف وسوابق تاریخی -4۱000حۀ باساس مسا- 
2

 چنین فرض شده که که این عدد احتایاجات اهالی وآب آشامیدنی مواشی را در برمیگیرد. - 
3

 این اعداد بقریب ترین ده فت مکعب فی ثانیه تعدیل گردیده اند.- 
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 :( دردلتای هیرمند۱950آب مقتضیۀ امروزی)
رتً چنین به نظر می آید که در سیستم آبیاری دلتا تز تقریباً ظاه -14۹

پن اه سا  به تین طر  که ماماهفن آنرت مجاهده کرده بفد، تغییرتر سفء 

رخ دتده تسر چنانچه در فا  مربفط به زرتهر دلتا تاکر دتده جد، سیستم 

تنیار بدفن جک بحا  یفد ۀاتجته جده ف رفبه تیری  رفته،هلر تفلی  تین 

تیریبار رت هیمر فلتی که در مح  بفد یاد دتجر نمفده فتجریحار مزیده 

رت ع به آن  من احبر با نمایندۀان  فدهالین مح  بدسر آمد که هبارر 

تز پامین تفتادن متمادی م رتی دریاسر که همیجه تندتیتن فۀجتاندن ت  رت 

 مجا  تر فاع  ترمیسازد.

یای سیار در رفی دلتا هلر ثانفی تین تیریبار تحمی  حرکر ریگ

ً مجرف   ً ترت ی رت که سابقا میباجد که در نتی ه آن تنیار مسدفد فبع ا

فمزرفا بفده کامیً محف فتز بین میبرد. هام  دیگری که بدفن جک در 

تیری  فتنیدتم سیستم آبیاری مفثر بفده فقدتن همااری فمعافنر بین تتباا 

 فآبیاری کنندۀان هر دف مملار میباجد.

در هردف طر  دریا مردمانی زندۀی میانند که باهم لرتبر  -1٥0

فزبان فهر  فهادتر فتف اا حیاتی جبیه هم فمماث  دترند فتمرفز بنابر 

یک یط سرحدی که بمف   فتفت فحامیر کجیده جده تز هم  دت ۀردیده 

تند.فتیجان نیز به تین یط مانفهی م ا  دتده تند که مانع فحایلی رت در 

یار سی  فسادس آبیاری مجتری دلتا که سالیان درتز به فایده ت رت فهمل

 طرفین تمام ۀردیده بف فد بیافرد.

تین هدم ففقدتن کلی همااری رت مامفرین رسمی سرحدی طرفین که 

بح فر هسمر برهلیه همدیگر ترتمه نمفدند یفبتر  1۹٥0در نفمبر 

تمام آ  رت میگیرند تافیرمینماید. در تفغانستان تدها مینمفدند که تیرتنییا 

حا ناه در تیرتن حدفث مجایر فعلی رت بدفض تفغانیا می تندتیتند که 

سیم معینه آ  یفد رت نمیگیرند. بعلر تین هدم همااری مقادیر زیاد آ  در 

در دریاچه هامفن تیرتنی بدفن تست اده به هدر میرفر فسفیو  1۹٥0نفمبر 

درتفغانستان تنیار یجک فکجر آ  دریاچه ها بلند میگردید، در افرتیاه 

 زمستانی ۀندم به تعفیق تفتاده بفد.

باف  فد تیریبار همفمی سیستم های آبیاری دلتا میافااً  -1٥1

درچیانسفر تفغانی مساحو ترت ی مزرفهی رفی همرفته به همان تندتزه 
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تسر که بفد، جایدتزمید  زمی در مساحه ترت ی مجرفبه سیستان تفأم با 

ا نه در ترت ی  مجرفبه چیانسفر بعم  آمده باجد ففتثق تقلی   زمی س

ترین تهدتد فترلامی که رت ع به افرر تقسیم مساحار مزرهه در مملاتین 

 مف فد تسر لرتر ای  تسر: 1۹٥0درسا  

 تیار -1٥4000سیستان                                                

 تیار -  ۳٦000                چیانسفر                              

 تیار -1۹0000 مله                                                   

فتحد معیار آ  مقت یه که تحر جرتیط فتف اا متفسط فف   -1٥۲

برتی تستعما  فمار  مرف ه باساک هر  فسفتبق تارییی بدسر می آید 

ن فتحد هبارر تسر تز تحتیا ار حا رس تمرفزی رتتاافف مینماید فتی

تیارفر فی تیار برتی محاف تیاه در سیستان زرا میگردد  -1ر۷۸

تیارفر فی تیاربرتی محاف تی که در چیانسفر زرا میجفد.  -1ر۹4ف

هی  معلفماتی در دسر نیسر که نجان بدهد که در افرر تقسیم فعلی با 

تلیه فارم های تقسیمار ۀاجته ت افر فتیتیفی دترد. بدین ترتی  آ  محتاو 

تیارفر فآ  محتاو تلیه  -۲۷٥000سیستان در تحر جرتیط فتف اا فعلی 

 تیارفر می باجد. -۷0000فارم های چیانسفر

 ایعاتی که حین رساندن آ  بعلر تبییر ف ا  زمین  -1٥۳

فمار  نباتار یفدرفی محلی بعم  می آید با مقدتر آ  مفردنیاز که تز 

ً همان تناس  رت دترد که برتی دفرس دریا ۀجتانده میجفد، تمرفز  تقریبا

ما یه حسا  ۀردیده بفد.  ایعاتی که در تثر طر  مرف و آبیاری بعم  

می آید فلاب  تایح بفدند تحتما  دتردبالعاک بعلر تیریبار همفمی که 

درسیستم آنیا رخ دتده بیجتر فزیاد تر جده باجد. مارتً در تثنای مسافرر 

ین مسماله یاطرنجان ۀردید که لرتر هر   فرتو هیمر در منطقو دلتا ت

آبیاری به تساک بیسر فچیارساهر جبانه رفزی بعم  می آید. تین 

معلفمار در چیانسفر فسیستان در  فت  پرسض های هیمر که تز ممثلین 

دهار در  من کن رتنک ها فهمچنین تز مامفرین رسمی که با هیمر همس ر 

دتده نجده.درسیستان مامفرین رسمی  بفدند بعم  آمد. همیجه بیک نحف

حافمر فنمایندۀان دهار مزیدتً یاطرنجان نمفدند که آ  بافرر دلیق 

مرتلبر فکنترف  میجفد فآ  تز تنیار بدریاچه ها نمیریزد با ف فد تین در 
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حسابار آتی آ  مقت یه تاثیر م ید تین تقلییر در نظرۀرفته نجده فجام  

 نیسر .

  فجرتیط بازهم ممان تسر که پن اه فیاد در تحر تین تاف -1٥4

آبی که تز دریا ۀجتانده میجفد تا رسیدن به فارم  ایع ۀردد. آ  مفرد نیاز 

 -٥٥0000سالیانه سیستان باساک مقدتر آبیاه تز کفهک ۀجتانده میجفد)

تیارفر( میباجد. آ  طر  تحیتاو چیانسفر که تز نقاط معینه تز 

تیارفر( -140000ۀجتانده میجفد سا نه) بندکمالیان تا کفهک تز دریا 

 میباجد.

افرر تقسیم ماهانه آ  مفرد نیاز بازهم در دف طر  سرحد  -1٥٥

باهم ت افر فتیتی  دترد. درتیرتن در ماه های زمستان لرتر مفتدی که 

مامفرین تدترس مستق  آبیاری درتیرتن تییه کرده تند نسبر به چیانسفر 

میجفد. تین افرر تقسیم که به تساک فیادی  تفغانی آ  بیجتری تستعما 

ک  تبیاه سا نه تز کفهک برتی سیستان تیرتن ۀجانده میجفد فتطبیق تین 

( ثبر فدرو ۀردیده تین  دف  10فیادی ها به تحتیا ار سا نه در  دف  )

 آ  طر  تحتیاو تهالی فمفتجی جانرت نیز نجان میدهد.

 (۱0جدول )

 از دریا گشتانده میشود:۱ه برای سیستان ایراناحتیاجات فعلی مقدار آبی ک

 فیصدی کل       نیازمصرف       نیازمواشی      نیاز عمومی   اندازه وسرعت ماه     

 ایکر فت      متوسط آب بفته به ایکرفت      به ایکر فت        بماه                     

  2مکعب درثانیه                                                                                    

 ۱50               9300             500             ۸۸00          ۱ر6اکتوبر    

 3۸0              9300              400           22000          4ر0نومبر     

 690             42۷00              400            42300         ۷ر۷دسمبر    

 ۱040            63900              400           63500        ۱۱ر5جنوری   

                                                 
۱

 ایکر حاضره-۱53000- 
2

 این ارقام را به نزدیک ترین ده تورید نموده اند.- 
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 2340          ۱29500             500           ۱29000       23ر4 فبروری 

 2۱90          ۱34500             500           ۱34000        24ر4  مارچ  

 930              55500             500            55000        ۱0ر0ل     اپری

 3۷0              ۱6600            ۱00            ۱6000           2ر9می       

 590              35۱00             600           34500            6ر3    نجو

 4۱0              25200             600           24600            4ر5جوالی  

 2۸0             ۱۷000             500           ۱6500          3ر0اگست     

 ۷0                4300              500           3۸00            0ر۷   رسپتمب

 000            556000         60000      550ر000       ۱00ر0ساالنه   

 

افرر مار  فتستعما  آ  در چیاسنفر تفغانی که  -1٥٦

( به تساک 11تحتیا ار تابستانی جان بیجتر تسر لرتر دف  نمبر)

فیادیتقسیم ۀردیده، تندتزس آ  مفرد نیاز ماهانه تهالی فمفتجی باین تهدتد 

  ت افه ۀردیده تسر. تین تحتیا ار ماهانه چیانسفر باساک یک ثلث ک

تحتیا ار آ  سا نه تسر که تز دهنه های فتلع در بین بندکمالیان فکفهک 

ۀجتانده میجفد فباساک دفثلث ک  تحتیا ار آبیسر که سا نه تز کفهک 

 فتلع در جما  کفهک ۀجتانده ممیجفد. 1برتی مار  ترت ی چیانسفر

 (۱۱جدول )

 ز عمومی     اندازه وسرعتنیا فیصدی کل     نیازمصرف     نیازمواشی      ماه       

                                       ایکر فت     متوسط آب بفت                                                                ه ایکرفت    به ایکر فت     ب                             

مکعب درثانیه                                              .                                              
2
  

 30            ۱900                200             ۱۷00            ۱ر3   اکتوبر   

    ۸0            4500                200            4300           33ر۱     نومبر 

                                                 
۱

 ایکرحاضره -36000باساس - 
2

 این ارقام را به نزدیک ترین ده تورید نموده اند.- 
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 ۱40           ۸000               200              ۸300            5ر9دسمبر     

 200          ۱2500               200            ۱2300           ۸ر۸جنوری    

 450          25200               200            25000         ۱۷ر۸فبروری   

 430          26۷00               200             2650          ۱9ر0مارچ      

 250          ۱5000               300            ۱4۷00          ۱0ر5اپریل     

 300          ۱۸000               300           ۱۷۷00          ۱2ر6جون      

 2۱0           ۱2۷00               300           ۱2400           ۸ر9  جوالی  

 ۱50             9500               300            9200            6ر5اگست     

 ۱0               600                 300             300            0ر2سپتمبر    

 000         ۱43ر000           3000        ۱40ر000       ۱00ر0    ساالنه

 : هاذخایر ومنابع آب دریاچه 

تحلی  فمطالعه  ریان آبی که در دریاچه های سیستان می  -1٥۷

ریزند حین مطالعه فتتبعار آ  مفرد نیاز آبیاری بعم  آمده تۀرچه رتبطه 

بین هردف محض  منی می باجد. تین دریاچه ها در تأمین فنگیدتجر 

مناطق باتیلی ماحف  یفیض که چرتۀاه رمه های بع ی تز لبای  رت تجای  

هند تهمیر یاص فهمده دترد. در دفره های یجک سالی که سفیو آ  مید

ف ریان دریا کم میجفد. تین دریاچه ها کفچک ۀردیده فمردم م بفر به 

حرکر تز آن ا میگردند. در سالیای سییبی که آ  تز کنار دریاچه ها 

 سرتزیر میجفد بازهم مردم م بفر به تری تین مح  حرکر میگردند.

هیمر ماماهفن بیفااله فمتعال   یجک سالی جدید در زمان  -1٥۸

هزتر رأک مفتجی در سیستان مف فد بفد که برفی چرتۀاه  1٥در حدفد 

های تین باتی  ها زیسر میاردند. هیمر ماکفر تیمین نمفده بفد که 

رتک مفتجی درتین باتیلیا بف فد آمده میتفتنسر. تحتما  دترد که ۳4000

ر تز آنچه در یفبترین سالیای ما یه بفده تند نباجند. فعیً ۀله بیجتر فبزرۀت

تنیا ۀله لاب  تهتنایی که هیمر درتین محا  دیده تفتنسر در نزدیک لریو 

 تدیمی در جما  غر  زتب  بفد.
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معلفمار کافی فاحی  رت ع به حد فسطی مساحه سط  آ   -1٥۹

چقدر تسر در تین دریاچه ها فیا مساحو مناطق باتیلی ماحف  آنیا که چند ف

دسر نیسر تما آبیامی که دفباره  بدریاچه ها می ریزند بجمف  آبیامی که در 

تیارفر میگردد مجرفط  – ۲00ر000پایان تنیار  ایع میجفد بیجتر تز 

برتیناه برتی آبیاری تیرتن آ  طر  تحتیاو سیستان طبق هر  فسفتبق 

طر  جما  فمغر   تارییی فرتهم ۀردد.بعیفه آبیای  اریه که تز رفدهاتز

بدریاچه های سیستان میریزند مقدتر فرتفتن میباجد که م مفا آبیای تین دف 

منبع برتی پفجاندن هزترتن تیارسط  دریاچه  ها ف برتن  ایعار فترده 

 در تثر هم  تبییر کافی میباجد.

همانطفریاه در یاچه ها در زمان ۀاجته همیً فکامیً یجک  -1٦0

تین مساله محقق تسر که در آینده نیز تین دریاچه ها  ۀردیدند، همانطفرهم

برتثر یجاسالی های  ۲001-1۹۹۷یجک جده میتفتنند. چناناه در سالیای 

متفتتر تمام دریاچه های هامفن یجک جدند فمنابع تغایه فهلففو حیفتنار 

فرمه های مردم سیستان یجایدند ف مفتجی تهالی فیفی های فحجی تاماً 

دند. همچنین محقق تسر که در آینده سییبیایی رخ یفتهد تز تجنگی تل  ج

دتد تما کثرر ففلفا آنیا به تندتزس سابق نیفتهد بفد. باتیلیای ماحف  تین 

دریاچه ها برحس  دفره های للر  فیا ففرر آ  دریاچه ت یق یا تفسیع 

می یابند. طفتی ی که درتین ا سانا دترند ۀاه ۀاهی م بفر به حرکر فتنتقا  

یفتهندۀردید .تۀرچه هرنفا تستقرتریاه در سیستم آبیاری رخ دهد مف بار 

رفاه فتایح آنیا رت فرتهم یفتهد نمفد. تعمیربندها درحاص هلیای 

مسیردریا بدفن تردید تا تندتزه یی تز سیی  های کفچک  لفۀیری یفتهد 

 نمفد.

ک  تحتیا ار آبیاری سیستان طفریاه تمرفز معمف  تسر -1٦1

تیارفر میباجد فتین مقدتر آ  بدفن جک بیجتر – ٥٥0ر000تز  هبارر

تزآنچه تسر که در تزمنه سابق بطفر احی  فم ید  یار آبیاری تستعما  

فمار  ۀریده . تست اده رت که تز زیرآ  جدن باتی  هایی که چرتۀاه 

مفتجی رت تجای  میدهند در نظرۀرفته جده فجنایته جده تسر. هزترتن 

ن باتیلیا ها رت میتفتن برتی چرتۀاه مفتجی ح ظ نمفد. آبیایی تیار زمین تی

که دفباره بدریاچه ها می ریزند فآبیایی که در تثر ۀجتاندن مقادیر مفرد 

تحتیاو مرف ه، فسفتبق تارییی   یر آبیاری  ایع میجفند. به هیفه 
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رفدهایی که تز جمالغر  بدریاچه میرزند  برتی ح ظ  فنگیدتجر تین 

تیارفر تز  ٥٥0000یا کافی جمرده میجفد.تمام آبیاه  ت افه برتین باتیل

تنیار فسایر م رتهای منجعبه بدریاچه های سیستان میریزند،کامیً به هدر 

رفته فدر تثر تبییر  ایع  میجفند.  لفۀیری تز فلفا سییبیا در حاو 

هد س لی دریا ها تا تندتزه زیادی تین  ایعار فف  تلعاده رت متفل  یفت

 سایر فدر هین حا  آ  بیجتری رت برتی آبیاری فرتهم یفتهد نمفد.

 

 انکشافات جاریه وانکشافات آینده-نهم
در تفغانستان پینیا فپیجنیادتتیاه برتی تفسعه فتناجا   -1٦۲

آبیاری تز دریای هلمند رفی دسر ۀرفته جده هبارر تند تز کنترف   ریان 

یر بند اییره بررفی ترغندت  سییبیا در یک بند اییره ک ای فتعم

فتفسعه آبیاری در دجر بغرت، تفسعو ترت ی زیر نیر سرتو، تفسعو 

آبیاری در تمتدتد دریای هلمند تز پایان ۀرجک تا به دلتا فتناجافار فسیع در 

 چیانسفر. 

پرفۀرتم تناجافی تیرتن  مجتم  تسر برتعمیر دفبند دتیمی بر رفد 

 اد یک اییره آ  در ۀفدت  چاه نیمه. سیستان ، میان کنگی ف حای. تی

 فتفسعو ترت ی مجرفبه در ک  سیستان.

تعمیرتر متعلق فمربفطه به آ  رت هریک تز مملاتین حس   -1٦۳

مطلف  یفیض ت رت میتفتنند. مطلفبیر فم یدیر تین تعمیرتر فتفسعو 

ترت ی مجرفبه مربفط به  ریان آ  دریاسر. تزتین نقطه نظر دلتای دریا 

لمند  هی  فرلی با مناطق فتلع در حاو س لی سایر دریاهای دنیا فآ  ه

ندترد. تین ترت ی تز نقطه نظر آبیاری مفلعیر یف  دتجته فیای آن 

زرییز فحاا  ییز بفده فبرتی تفلید محاف ر به پیمانو فتفری مستعد 

تسر  تما بعلر فقدتن ایایر ما ی فحدفد آ  باید همیجه  بایر ف بی حاا  

مانند.هاملی که تفسعه آینده ترت ی مزرفهه فمجرفبه رت بطفر لطع بالی ب

محدفد میسازد مقدتر اییره فمنابع آ  دریای هلمند تسر. در طرح فتفسعه 

هملی ممانه باید با نیایر دلر مسمله مف فدیر ایایر منابع آ  رت در نظر 

 دتجته باجند.

طبق تجریحار  پینیا فپیجنیادتر مف فده رت ع به دلتای هلمند -1٦4

مامفرین رسمی تفغانستان فتیرتن تفسعه هایی رت در بردترد که بمرتت  تز 
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ظرفیر ایایر ف منابع آبیاه فرتهم جده میتفتند بزرۀتر ف زیاد تر میباجد. 

تفاار تفسعه فتناجا  رت ع به تین منطقه تازه ف دید نیسر. تاری  ۀاجته 

های که دیریسر سپری جده تند، که بقایای تیای  لدیم فآثار آبیاری مدنیر 

هریک ۀفته فجاهد م اد تی تسر که برتی آفردن تین مامف  فحقیقر یافتن 

تین یفتبیا بعم  آمده تسر. بقایای تین مدنیر های ۀاجته برزبان حا  

هفتملی رت که تفسعه فتناجا  فدفتم جیرهای لدیمی رت محدفد سایته 

مزتیا فیفتای رت که همیجه  فکنترف  مینمفد جرح میدهد فهمچنین کلید

مانع تز تفسعه های مزیده بفده تند بدسر میدهد. تف اا تللیمی ف فی 

منطقه که بیترین ف ه فتافیرحدفد تین تفسعه تسر تمرفز بدفن تردید به 

 همان  لدرمؤثر ف مف فد تسر مثلی که در ۀاجته ف فد دتجر.

بندی رت که بر در سیستان تدترس مستق  آبیاری تیرتن نقجو دف  -1٦٥

 1۹٥0رفد سیستان تعمیر میگردد، سایته تسر. یای تزتین بندها در نفمبر 

تحر تعمیر بفده فلرتردتد تعمیربند دیگر نیز بعم  آمده تین بندها مرتباً 

کیلفمتر پایان تر تز دهنو رفد سیستان در  1٥ر۷ب االو دف کیلفمتر ف

  فجبیه بفده فهبارر تز کفهک فتلع جده تند. نقجه تین دف بند باهم مماث

یک سلسله درفتزه های فلر تنیتر تسر که به غرض بلند کردن درفتزه های 

متر در آینده تزمید  4هردف بند ت فیز ۀردیده مگر ترت اا درفتزه بند هلیا تا 

 جده میتفتند.

بند در حاو هلیای دریا که مفسفم به بند میان کنگی  فعیً   -1٦٦

متر تز نقطو تنجعا  هلمند در کفهک فااله  تحر تعمیر تسر دف کیلف

درفتزه میباجد. تین بند برتی رسانیدن فتندیتن آ  تز  ۹دترد.تین بند دترتی 

رفدسیستان در نیر آار نقجه جده  فمقاد فرهی تیناه  ترت اا مزیده در 

فتزه ها به همان غرض در نظر ۀرفته جده تین تسر که سفیو آ  در دریا 

در یا در کفهک بلند ببرد تا آ  به همان تناس  بدریای رت در حاو هلیای 

 مجتری)رفدپریان( بریزد.

«  حای» یا«بند زهک»بند حاو س لی دریا که مفسفم به  -1٦۷

تسر لرتر دتده جده تما تا فلتیاه هیمر تزتین منطقه بازدید نمفد تعمیر آن 

حاو پایان کیلفمتری بند میان کنگی در  1۳ر ۷آغاز نجده بفد. تین بند به 

درفتزه دترد. تین بند سفیو آ  رفد سیستان رت بلند  ۸آ  دریا فتلع جده ف
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می برد تا آ  به نیر زهک) حای( با  جده فطر  رتسر زتب  رت 

 چاه نیمه( برساند.« ) جاه نیمه»آبیاری نمفده فبطر  چ  آ  رت به نیر 

ییره رت مامفرین تیرتنی برتی ا 1«جاه نیمه» فتدی اییرس آ  -1٦۸

آ  های یارو بستر دریا در ۀفدتلی که درغر  دریای هلمند ف نف  رفد 

 ً تیارزمین درتین فتدی  -٥00سیستان فتلع جده در نظرۀرفته تند، تقریبا

تفسط ساکنین جاه نیمه زرتهر میگردد. ۀفدت  چانیمه تفسط  فی کم 

هر ی پرسایته میجفد  فلی در زمان حا رتین چاه نیمه که تعدتد جان 

تنچه  پرسایته  ۲4تا  1٦بیض تزجض تا میرسد تفسط فتترپم  های برلی 

میجفند که هریک جان چندین میلیفن مترماع  آ  رت در یفد اییره 

 میانند. 

مامفرین تدترس مستقلو آبیاری تیرتن تظیار نمفدند که مر ع به  -1٦۹

ر پرفده تین اییره فقط بطفر مقدماتی تمعان نظر ۀردیده فباید مطالعا

بیجتری رت ع به ماان فهملی سایتن آن پرفده بعم  آید. تحتما  دترد که 

در نتی ه تغییری که در تقسیمار مفسمی  ریان آ  هلمند بعد تز تکما  بند 

اییرس  ک ای درحا  هلیای آنفتلع میجفد لزفمی برتی تی اد تین بند 

 اییره کفهک در سیستان محسفک نگردد.

یحار  همفمی سیستم آبیاری سیستان در فلر طرح نمفدن تا -1۷0

باید برسیستم تنیار تالی ففرهی ف فییای فارم ها ت دید نظر جفد تا 

تست اده ما ی فمفثری تز آن بعم  آید. مطالعار فتتبعار برتی تثبیر 

تحتیا ار)زتبر( فهیین تسلف  احی  تطبیق آ   یر م ادله با جفره در 

یحاتی تز لبی  یک  ا کردن چندین سیستان مسای  میم فتساسی میباجد. تا

نیر متفتزی در یک نیر فتایح تنیار فرهی، تۀر به همرتی دف بند دیگر 

که تحر تعمیر تسر بزفدی تعقی  ۀردد، منافع ها لی ببار یفتهد آفرد. 

غفر برتعمیرتر بزرت برتی تبادی منطقو سیستان بعد تز تیناه تاثیرتر 

 آجاار ۀردد بعم  یفتهد آمد. اییره نمفدن آ  در لسمر های هلیا

 

                                                 
۱

است وعبارت از  گودالی است که برای ذخیره کردن آب  به مقدار « چاه نیمه»شاه نیمه، در واقع همان  - 

این آبها مت ایران برای ذخیره کردن آب های هیلمند واستعمال کوزیاد کنده شده است. در سالهای اخیر ح

متوجه م  کلمه را بدرستی ساخته شده است.مترجم معنی ومفهو به مزارع وباغات زابل  یدر فصل کم آب

 یا نیم چاه است.« چاه نیمه»ترجمه وضبط نموده است که شکل درست آن  «شاه نیمه»نشده وآنرا بشکل 
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 در چخانسور)نیمروز(:

یعنی  کانا  های که برتی ترت ی  لسمر هلیای چیانسفر تسر -1۷1

بین بندکمالیان فکفهک تناجا  کرده در  آنیای که دهنو جان بر دریا

ۀجتاندن آنیا کدتم تجاالی متافر نیسر، چیزیاه برتی کانالیای که تز 

کفهک فیا تز معافنین آنیا  دت میجفند بیض تز  دریای مجتری پامین تر تز

همه  زم تسر تینسر که اییره آ  آنیا بایستی یقینی سایته جفد. تین اییره 

در افرتی یقینی سایته جده میتفتند که میزن ک ای تز لفه به فع  آید. تما 

مجایر ۀجتاندن آ  یاتمه نیفتهد یافر تا تیناه کدتم سرجتو کنترف  در 

یه نگردد. تعمیر بندمیان کنگی در سیستان در حالی که درفتزه های دلتا تی

بلند ترآن ب ای باجد میجفد که یک لسمر متناس   ریان پجر دریای 

همفمی رت برتی فترد جدن بدریای مجتری تییه بدترد. چنین معلفم میجفد 

 که در تثر تین چنین همااری تکثر مجایر مف فده تز بین یفتهد رفر.

میر یک بند بین تلمللی بردریای هلمند با تر تز کفهک که تز تع -1۷۲

طر  نمایندۀان هردف مملار با کمیسیفن ماتکره ۀردیده فعیً معط  ۀاتجته 

میجفد تا دیده جفد که تز بند میان کنگی به نزدیک رفد سیستان چه ت ربه 

فنتی ه بدسر یفتهد آمد. تماان دترد که تا بدسر آمدن ت ار  تطمینان 

 بیض به تعمیر بند بین تلمللی  رفرر نی تد.
 

 : انکشافات در قسمت علیای دریای هلمند

دف پرفدس سایتمانی که فعیً در  ریان تسر فیا در نظرتسر که -1۷۳

سایته جفد فتماان دترد سایتن آنیا بر ریان دریای هلمند در نزدیای دلتا 

ی که تفسط آبیاری تاثیرتر زیادی فترد کند،هبارر تسر تز تعمیر بندک ا

ترت ی پایان آن نقطه که تز دلتا به حد بند کمالیان بقسمر هلیا تر فتلع 

 تسر.

می  با تر تز دلتای در نقطه تیاه  ۳00بند ک ای به فاالو  -1۷4

کفه ها درمیدتن باهم میلی میجفند تز طر  حافمر تفغانستان سایته 

یفن تیارفر آ  رت اییره میل ۳متر فدر حدفد  100میجفد. ترت اا تین بند 

یفتهد نمفد. تین میزن مقدتر زیاد آ  رت تز اری جدن به لسمر های س لی 

مانع یفتهد جد.  ریان ت افی که همفما ً بافلاتی رخ میدهد که آ  برتی 

آبیاری چندتن  رفرر نمی تفتد. درتین میزن برتی رفزهای مبادت آ  
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رسفبار مناطق س لی یفتهد اییره یفتهد ۀردید. تین بند سب  جسته جدن 

جد. فتا یک تندتزه بار سنگین رسفبار رت تز لسمر های ماکفر تقلی  

یفتهد دتد. هریک تز پرفده های فف  بر کار آبیاری دردریای پامین تر 

 بجمف  دلتا تسیییر فرتهم یفتهد آفرد.

پینیای تپریجن تالی میزن ک ای بدسترک هیمر نبفد  -1۷٥

که بافرر هملی تز میزن ماکفر چه ۀفنه تست اده بعم  فکمیسیفن نمیدتند 

می آمد. تز مطالعو تپریجن های آزمایجی آن چنین برمی آید که در تپریجن 

آن بع ی محدفدیتیا پیض بینی جده میتفتند. یک لسمر ظرفیر برتی 

کنترف  سبزی ار سییبی که مقارن به آغاز اییره نمفدن آ  فتلع میجفد، 

ه فیک لسمر دیگر آن بحیث یک میزن تحتیاطی کار مسلم پندتجته جد

یفتهد دتد تا تنیا در مفتلعی که  ریان آ  ییلی ها کم باجد تز آن تست اده 

جده بتفتند. تا  ای که معلفمار بدسر تسر برتی کنترف  سیی  در میزن 

ماکفر ظرفیتی تیاص دتده نجده چنانچه بدفن تیناه برتی کنترف  سی  

حده ۀاتجته جفد هنفز هم تز سیی  کدتم یطری متافر کدتم ظزفیتی هلی

نیسر، زیرت سیی  ها همفماً ظر  ماه های بیار تز فبرفری تا تپری  فتلع 

میجفد. در تییر مفسم سییبی میزن بحد نیامی ظرفیر یفد پریفتهد جد 

ً در ماه دیگر آ  اییره جده  ۹یا  ۸فیا تیناه لبریز یفتهد ۀردید. متعالبا

تهد رسید فلزفم بیجتر آ  برتی آبیاری دریزتن تسر. در بمار  یف

نتی ه لب  تزتیناه مفسم سییبی رخ دهد میزن ییلی ها یالی جده فبرتی 

ۀرفتن سییبی که در بیارآینده فتلع جفد  ای زیاد ف فد یفتهد دتجر تا که 

تین  ای یالی پرۀردد. تحتما  لبریز جدن آ  نمیرفد. در نتی ه ح م  ریان 

   در سییبیای هادی بیاری به تندتزه لاب  لدری تقلی  یفتهد یافر.سیی

تز رهگار تاثیرتا بی اییره مقارن به اعفد سط  آ  با تر تز تاو 

یا للو لبریزۀاه یک  من عر دیگر کنترف  سیی  یفتهد جد. تۀرچه برتی 

تین مقاد ظرفیتی تیایص دتده نجده سیی  ها مدهجی فغیر هادی 

بفلفا پیفسر. بطفری تحفی   یفتهد یافر که  1۸۸٥در سا   نظیرآناه

 من عر لاب  تف یی تز آن منت  نیفتهد جد.

ظرفیر م مفهی  که برتی مقااد فف  تلاکر پیض بینی جده  -1۷٦

بتفتند فعیً تیمین جده نمیتفتند، تما تز آن ا که منظفر تساسی در تعمیر بند 
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بنابرآن فرض جده میتفتند که یک آن تسر که برتی آبیاری آ  اییره جفد 

 لسمر بزرت میزن برتی همان منظفر)ریزرف( نگیدتجته یفتهد جد.

در  ایی که کنترف  مزید در لسمر های هلیای دریا ف فد  -1۷۷

ندتجته باجد،بین  ریان تفسط سا نه یک نیر فظرفیر اییره که در میزن 

یق فمعطیار متعدده آن تییه جده یک رتبطه مف فد تسر فتین رتبطه تز حقا

که تز چندین نیر دیگر بدسر می آید ثابر میباجد. تین رتبطه بین حدفد های 

که متای تسر بریافایار همفمی منطقه بدرفر با تر تز بند فجرتیط 

تللیمی که منت  ب ریان آ  میگردد تا یک تندتزه متغییر میباجد. تین حدفد ها 

ر آبیاری بقدرکافی تییه جده در مقدتر تفسط آ  سا نه که برتی  رفر

( تیارفر فرض ۀردد در ۲1٥0000بتفتند در افرتیاه ظرفیر اییره )

 ( تیارفر  میباجد.۲ر1٥0ر000( تا )1ر٦00ر000مفرد میزن ک ای)

تز مطالعار آزمایجی تپریجن میزن که حسا  لزفم تساک آن بع ی 

ً  1۹٥0تا دسمبر 1۹4٦فر یار بفده فدر مفهد بین تکتفبر  سا نه  تقریبا

( تیارفر رت برتی آن دفره نجان میدهد. تین مقدتر تحلی  ۲ر000ر000)

فف  رت تامید میاند زیرت بین حدفد های معینه فف  فتلع میباجد فهرۀاه مقدتر 

 آ  سا نه تزتین حد ت افز کند میزن نیز لبریز یفتهد جد.

ری تفسط منطقو آبیاری باستقامر دریای هلمند درتفغانستان طف -1۷۸

که تکنفن برتی لسمر دریا بین بندک ای فبند کمالیان در نظرۀرفته جده تز 

همه بیجتر  یر تناجافار پرفده بغرت تمرکز یفتهد یافر. فت   تسر که 

تمام منطقه که آبیاری آن در نظرتسر بافرر ففری تحر آبیاری نیفتهد 

ترت ی  دید  آمد. تعمیر نیرها فیا ترمیم فتایح نیرهای لدیمه تا برتی تین

آ  تییه کند. در مفرد هیله بغرت هم تکنفن آغاز جده تسر. ظرفیر ت افی 

نیر تا مفلعی که تنظیم آ  برتی میزن در لسمر هلیا تییه نجفد مفرد 

  رفرر نیفتهد بفد.

ترت ی تیاه تکنفن تحر آبیاری نیر بغرت در می آیند در  -1۷۹

دیم بغرت آبیاری میجد. در تثر حقیقر  زء ترت ی تسر که سابقاً تفسط نیر ل

میلار با ریض س یدتن ۀرجک ف در مقام چاه تن یر به کمیسیفن معلفم 

ۀردید که نیر لدیم بغرت برتی سالیان متمادی کار می دتد فمفرد تس اده بفد 

آن رت منیدم کرد.پک تز سیی  ماکفر هرلدرکفجض  1۸۸٥تا تیناه سیی  

، ماار  آن  تز نقطه نظر کار فزحمر  کردند تا نیر م ددتً ترمیم کنند
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ییلی ۀرتن تمام میجد فچفن مففقیر دسر ندتد م بفر تز آن ار  

نظرکردند)در نتی ه ترت ی با تر تز ۀرجک که لبیً تفسط آن نیر آبیاری 

میگردید به نیر های دیگری تلحا  یافته فبدین ترتی  به تست اده تز ترت ی 

تلدتم  1۹۳٦ک نیر  دید برتی بغرت در سنو ماکفر دفتم دتدند فبه تعمیر ی

بعم  آمد. تما تلدتم ماکفر بزفدی معف  ماند. کار تحدتث فتعمیر نیر کنفنی 

آغاز یافر. در مفلعی که کمیسیفن در تییر تکتفبر  1۹4٦بغرت در سا  

تز نیر بغرت دیدن نمفد کار لسمر تف  نیر تامی  جده بفد فیک  1۹٥0

آزمایض در آن  اری سایته بفدند. معلفماتی که  مقدتر کم آ  رت هم برتی

رت ع به تندتزه تناجا  ترت ی متعلق تین نیر در آن فلر بامیسیفن دتده 

ً همان معلفماتی بفده که لبیً به تیرتن دتده جده بفد فآن بجرح  جد تساسا

 زیرتسر:

ت فیز بعم  آمده تسر که تین منطقه بافرر میتریانه لسمی آباد 

 -٥000تلیً در حدفد  1۹٥0ا  دتده جفد که به تییر سایته فتناج

ده هزتر تیار دیگر فدر  1۹٥1تیارزمین زیر آبیاری بیاید. در طف  

هزتر تیار دیگر  ۲0، 1۹٥۳پانزده هزتر تیار دیگر فدر تفتیر  1۹٥۲

مناطقی که فعیً تفسط تفغانستان تز دهانه دلتای هلمند با تر  1۸0فدر 

کمیسیفن هم تز زمین فهم تز ف ا معاینه بعم  آمد آبیاری میگردد تفسط 

فتمام جفتهد نجان میدتد که همین مناطق تز سالیان متمادی تسر تفسط 

در 1۹٥0تفغانیا آبیاری جده فمیجد فچفن یک مقدتر کم ترت ی در آیر 

بغرت آبیاری ۀردیده بنابرآن تاثیر آن تا کنفن برمنطقه دلتا بافرر مفثر 

 .معلفم نگردیده تسر

لاب  تف ه تسر میحظه بنمامید که  ریان ت  در حفتلی سد  -1۸1

دلتا پک تز ت ریق نمفدن آبی که در لسمر هلیا بمار  برسد بافرر 

به چیار  1۹٥0تا سپتمبر سنه  1۹4٦تفسط در ظر  چیارسا  تز تکتفبر 

میلیفن تیار فر بالغ میگردد)میحظه کنید ریااردهای  ریان آ  هلمند رت 

 ستیجن لری  چاربر ک پیمایض فثبر جده (که در ت

در طف  تین مدر مقدتر آبیاه سا نه بدلتا دتی  

( ٥ر40٦ر۷40تا ) 1۹4۷( تیار فر در سا  1ر۸۲۳ر000میجفد)

بفده تسر. تزتین آ  یک مقدتر ییلی کم آن سا نه  1۹4۹تیارفر در سا  

اده تز در حفتلی دلتا بمقاد آبیاری بمار  میرسد فبقیه آن بدفن تست 
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نیرهای های دلتا ۀاجته به دریاچه هامفن  میریزد فدر آن ا بی فایده تبییر 

 میجفد.

طفری که در فا  ۀاجته تحر هنفتن )تحتیا ار آبیاری در دلتا( 

اکرۀردید ، م مفهو آبیاه فعیً در چیانسفر فسیستان برتی آبیاری طر  

لغ میجفد. به همین ( تیارفر با۷00ر000تست اده لرتر میگیرد، سا نه به )

میلیفن تیارفر  ۳طریق فت   میجفد که سا نه بافرر تفسط در حدفد 

آ  در هامفن  ایع میجفد. هقیدس هیمر چنین تسر که یک مقدتر ییلی کم 

 تین آ  برتی تست اده حقیقی مفرد تسعما  لرتر میگیرد.

مفلعی که بند ک ای تامی  فآبیاری ترت ی لسمر هلیای دریا   -1۸۲

لسمتی که تکنفن در نظرتسر تناجا  می یابد ردیم تغییریفتهد یفرد.  در

اییرس آ  های سییبی برتی مفتلع آبی که طر   رفرر برتی آبیاری  

میباجد نقجو  ریان بی فایده رت در لسمر س لی دریای تحر تنظیم یفتهد 

آفرد ف یک ح م بزرۀتر آ  رت برتی نقجو آبیاری مساهد یفتهد سایر. تما 

ین تناجافار لسمر هلیای آبی رت که برتی دلتا میرسد تقلی  یفتهد بیجید.  ت

یک منبع  یاا آ  هبارر تز آبی یفتهد بفد که در میزن بندک ای تبییر 

یفتهد جد.  یاا آ  تز تین رهگار تلبته تابع تپریجن میزن یفتهد بفد که 

( 100000فعیً م یف  تسر. تیمین جده تسر که تین  یاا سا نه )

 تیارفر بالغ یفتهد جد.

تندتزس تفسعه ترت ی که تحر آبیاری بیاید بجمف  تزمید پرفده  -1۸۳

های فعلیه فتناجا  پرفده های  دید تماماً در لسمر های با تر تز دلتا به 

نزد کمیسیفن معلفم نیسر. مناطقی که در آن تفسعه های فف  مدنظر ۀرفته 

ز نقطه نظر تللیم طفری فتلع تسر جده بجمف  تناجا  کام  حفزس بغرت ت

که سا نه معمف ً دففا  تز آن حاا  میگیرند. فایده فبرتری بزرت تین 

ترت ی نسبر به ترت ی حفزس دلتا تینسر که تز ترت ی تف  تلاکر میتفتن 

رفزه  1۲0در تابستان تست اده نمفد، زیرت ترت ی ماکفر تز تاثیر بادهای 

دتزه ترت ی که درتین منطقه با یره زیر یارو می باجد. تز آن ا که تن

آبیاری می آیند تا کنفن تعیین نگردیده بنابر آن فعیً تیمین نمیتفتن کرد تا 

 کدتم تندتزه آ  تز  ریان به ترت ی لسمر س لی باز یفتهد دتجر.

لسمی که در با  تاکر دتده جد ح م میزن ک ای که برتی  -1۸4

تی  رفرر آبیاری بافرر منظم تز مقاد اییره مسلم پندتجته جده بر
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تمام  ریانیای غیر منظمی که دتی  میزن میگردد در حدفد دف میلیفن 

تیار فر آ  می دهد. تین میزن که بمار  فمساهی حافمر تفغانستان 

تیار جده  تلبته لسمی تنظیم یفتهد یافر که برتی  رفرر های تناجافی 

 تفغانستان م ید ثابر جفد.

فسعه در تناجا  لسمر هلیای دریا بحد تاام  مفلعی که ت -1۸٥

برسد،  ریان آ  تز لسمر پامین که با تر تز بندکمالیان تسر یک تندتزه 

مناس  آ  رت برتی تحتیا ار آبیاری در دلتا تییه یفتهد نمفد. تین مقدتر 

 ریان فمقدتر ت افی  ریان که تز لبریز جدن بند ترغندت  منت  میجفد 

س دریای همفمی یفتهد تفزفد. تقریباً تمام تین آبیا تز ردیم بر ریان بالیماند

مقت یار ف رفریار آبیاری منطقو دلتا متفتفق یفتهد تفتاد. بدین طریق در 

سالیای که  ریان آ  بافرر نفرما  تسر کدتم مجا  آبیاری به منطقه 

دلتا رخ نیفتهددتد، بجرطی که در طف  ماه های که  رفرر آبیاری در 

میحظه جفد(تندتزس اییره در 11تا  ۸لتا بحد تهظم آن ) دف  منطقو د

میزن ک ای  ریان نفرما  رت پامین تر تز بند یک متر تز ح م آبیاه برتی 

رفع تحتیا ار هادی تین منطقه  زم تسر تقلی  ندهد، فت   تسر که در 

 زم می تفتد که یامقدتر مناس  آن برتی  1۹4۷سالیای یجک آبی نظیر 

 لتا هم  ۀاتجته جفد.لسمر د

تنیا تناجافی که به دریای ترغندت  فعیً در  ریان تسر فتا  -1۸۷

تندتزس به کمیسیفن معلفم ۀردیدهبارر تسر تز تعمیر یک بند فسایتن یک 

میزن به نزدیک لندهار. تین میزن  ریان آ  رت برتی ترت ی نزدیک 

بر ریان آ   لندهار بافرر بیتر تنظیم یفتهد کرد . تاثیر تین میزن

دریای هلمند لاب  تف ه نیسر، بنابرین تنظیم مقدتر آ  سییبی که بمنطقه 

دلتا م ید ثابر جفد تقلی  یفتهد یافر فتماان دترد درتثنای ماه های که در 

سابق ترغدت  به نزدیک دهانه یفد یجک می بفد یک مقدتر آ  بالیمانده 

 بدریای هلمند برسد.

لفه تلاتریای در بند ک ای پفره  تۀرچه فعیً تناجا  -1۸۸

تافرجده نمیتفتند، تما در سایتمان بند ترتیبار  زمه تفلید تنردی در مفلع 

مساهدر مدنظرۀرفته یفتهد جد. تیناه بادتم تندتزه لفه در آن  ا تفلید 

یفتهد جد یا تیناه محاف  م مفهی آن بچند هزتر  کیلففتر یفتهد رسید 

 فعیً معلفم نیسر.
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ز آن ایی که تقا ای لفه بر  هر فلتی که تناجا  یابد در ت -1۸۹

طف  سا  مت انک یفتهد بفد ، درحالی که تقا ای آبیاری در دلتا تز 

فیاد در ماه مارچ مت افر میگردد  ۲۳کمترتز یک فیاد در ماه سپتمبر تا 

بنابرآن دیده میجفد که تین دف تقا ا باهم دیگر متفتفق نمی باجند.تۀرلرتر 

که باید تنردی تفلید جفد  زم می تفتد که تز آ  اییره برتی تین مقاد باجد 

 در مفتلع معین در طف  سا  ت  رها سایته جفد. 

نتی ه آن تلبته تز نقطه نظرلسمر س یی دریا م ید یفتهد بفد فبدین 

 ترتی  بایستی تفلید بر  در بند ک ای بتمام لسمر های س یی دریا م ید 

 ۀردد.

 

 یج() نتا-دهم
مطالعاتی که تز طر  کمیسیفن به هم  آمده فت ای  آن در -1۹0

رتپفرفف  تاکر دتده جد یک تعدتد حقایق میم رت رفجن میسازد. برتساک 

 تین حقایق نتای  ای  رت میتفتن تستیرتو نمف:

 زراعت:

فاف  تساسی  زرتهر منطقو دلتا هبارر تز حبف  زمستانی، –1۹1

را فدر بیار درف میجفد. جرتیط ناۀفتر ۀندم ف  ف تسر كه در یزتن ز

ً تمام تحتما ر  تللیمی كه در طف  تیام تابستان در منطقه حك رماسر، غالبا

رت تز فترد نمفدن كدتم تغییر همده در ترتی  فف  ناممكن می سازد فتمكان 

ندترد زرتهر درتابستان تز نظر تلتاادی م ید ثابر ۀردد. تنیظم اییرهء 

تمام طف  مفسم آبیاری بتمام تین ترت ی آ  رسانیده  آ  به لسمی كه در

بتفتند، مف   تزدیاد محاف ر كجافرزی یفتهد جد. كمبفد آ  كه در 

ۀاجته درین منطقه رخ دتده، به تستثنای سالیای یجكسالی، ناجی تز بی 

ك ایتی درطرز بیره بردتری آ  تز نیر های همفمی ناحیهء دلتا بفده تسر. 

لر آ  تز سرچجمه مف   كم آبی نجده همكاری دف انبه در چنین مفترد ل

 میتفتنسر تین ف یعر رت در هر حا  بیتر سازد.

 مقدار آب دلتا

مقدتر آبیكه سا نه درافرر نفرما  به دلتا رسیده همیجه تز  – 1۹۲

مقدتر مفرد  رفرر كه تز آن تست اده درسر جده بتفتند بمرتت  زیاد بفده 

 تسر .
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ده های فعلیه در لسمر های هلیا، مقدتر آ  رت تنكجا  پرف – 1۹۳

 دردلتا تز تندتزهء هادی آن كمتر نسایته تسر . 

پرفده های فف  تلاكر، آبیای سییبی رت تقلی  یفتهد دتد  – 1۹4

تمامقدتر آ  ت افی ف بالی مانده كه تز محزن لسمر هلیا به لسمر های 

ق به نیاز های آبیاری آن س لی یفتهد رسید در تثر تنظیم، برتی  دلتا مفتف

 بیجتر آ  یفتهد رسانید.

لرتر معلفمار تارییی كه بدسر آمده، كمترین مقدتر آ  در  -1۹٥

یجكترین سالیا كه برتی دلتا مسیر ۀردیده بیجتر تز یك میلیفن تیكر فیر آ  

بفده ف تین مقدتر دفچند مقدتر آبی تسر كه برتی آبیاری درآن منطقه مفرد 

 نیاز تسر.

آ  بافرر درسر تنظیم ۀردد، للر آ  در دلتا در آینده تز  تۀر

رفی مار  هادی منطقه به تندتزهء فف  جدید نیفتهد بفد. حتی زمانیكه 

 پرفده های تنكجافی درلسمر های هلیا به تكمی  هم برسد.

تطیهار بدسر آمده در طف  یك دفره نجان تز آن  دترد كه بافرر 

سالی درین منطقه فتلع جده فباید پیجبینی سا  یكبار یجك ۲۸تفسط در هر 

جفد كه تین یجكسالی دفره می در آینده نیز فتلع یفتهد جد فدر حالر یجك 

سالی های جدید، میازن نیز بافرر كام  تز كمبفد آ   لفۀیری كرده 

نمیتفتند. درچنین مفتلع آ  هامفنیا غالباً بافرر مفلتی مانند سابق كاهض 

 یفتهد یافر 

ً نسبر به یجك آبی بیجتر سیی– 1۹٦   ها در منطقهء دلتا همفما

فتلع جد که آن  1۸۸٥مف   یسارر ۀردیده تسر. مدهجترین سیی  در 

تستثنامی بفده فۀمان نمیرفد سیی  مدهض نظیرآن به كثرر تكرتر جفد. 

ً بدفن تینكه تز آن تست اده بعم  آید به هامفنیا  آبیای سیی  درسابق همفما

پرفده های تنكجافی تز سیی   لفۀیری یفتهد نمفد ف ریان آ  رییته تند. 

رت بجكلی تنظیم یفتهند نمفد كه تز مقدتر ت افی  ریان سیی  برتی آبیاری 

تست اده جفد تما تلبته سیی  های مدهض مانند ۀاجته به دلتا زیان فترد 

ن یفتهد كرد. در تمام پین های آینده تز رفی  رفرر فت بار باید به تی

نكته تف ه افرر ۀیرد تاسیی  های مدهض طفری كنترف  جفد تا كمترین 

 یساره رتبه دلتا فترد سازد . 

 :نیاز به آب در گذشته وحال
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هزتر تیكر زمین درمنطقه دلتا  1۹0در لدیم بافرر تفسط  – 1۹۷

هزتر  41هزتر تیكر آن در سیستان ف 14۹آبیاری می جد كه تز آن  مله 

فر فتلع تسر . سا نه بافرر تیمین  یر تییهء آ  تیكر آن در چیانس

 برتی تین تندتزه  رفرر، بجرح ای  آ  تز رفدیانه ۀردتنیده می جد:

 هزتر تیكرفر  ٥40سیستان 

 هزتر تیكرفر  1٦0چیانسفر 

 هزتر تیكرفر  ٦۹0 مله 

ضرورت فعلیهء آب بشمول یك مقدار كافی برای مصارف  – 1۹۸

تغییر مقدار اراضی بین در مملكت تقسیم شده  داخلی وذخیره كه طبق اندك

هزار ایكرفت )معادل اوسط جریان  556است قرار ذیل میباشد:سیستان 

هزار ایكرفت )معادالوسط  ۱43مکعب درثانیه(چخانسور  متر22 ماهوار

 . هزار ایكرفت 699 -متر مکعب درثانیه(جمله 5ر۷جریان ماهوار

، در لسمر های هلیا تز رهگار چگفنگی تست اده تز آ  – 1۹۹

بیجتر تز مناطق س لی تست اده افرر ۀرفته. در تثر پرفده هامی كه در 

لسمر های هلیا زیر نظرتسر میتفتن ۀ ر به ن ع هردف كجفر یفتهد بفد . 

به چه سیستم آ  رتبین یفد لسمر یفتهند  1۹٥0تینكه دفكجفر بعد تز سا  

در هرافرر، در هر تفتفق كرد، به تفتفق دف كجفر مربفط یفتهد بفد تما 

باید تین تا  مدنظر باجد كه در سالیامی كه آ  هیرمند كمتر تز حد نفرما  

 تسر، آ  متناس  به مقدتر آن در ما  تفزیع ۀردد .

 

 دستگاه های هایدرولیك )آب شناسی( جدید در دلتا:

بند میان كنگی كه بر رفدسیستان تعمیر جده تفسط تن نیرتن  -۲00 

ی نقجه ۀردیده كه در آن درفتزه های بلند نا  جده بتفتند. تیرتنی طفر

درین حالر سط  آ  به تندتزه كافی بلند رفته یك تندتزه آ   ریان پسر به 

رفد مجترك  اری میجفد. تلبته در جرتیط فعلی نا  درفتزه های پسر در 

برنامه كار تسر. هرۀاه درفتزه های بلند تكنفن نا  جفند، كنترف   زمه 

برتی تقسیم متناس   ریان پسر بین رفد سیستان ف رفد مجترك )یارفد  رت

پریان( تییه یفتهد نمفد. چنین معلفم میجفد كه مسمله ۀجتاندن یك لسمر 

 ریان پسر آ  به رفد مجترك در تثنای چند سا  آینده تفسط همین طریقه 

بسیار مقرفن به ارفه افرر یفتهد ۀرفر فبرتی هر دف كجفر م ید 
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د بفد زیرت در تثر ح ظ  ریان در رفد مجترك، میتفتن ترت ی میان یفته

كنگی فترت ی چیانسفر رت درجما  كفهك تفسط آن آبیاری كرد فیك نیر 

( در طف  ماه های تابستان باز نگیدتجته جده pilotدیگر به منزلهء پیلفر )

لند میتفتند تا سیم یفد رت تز  ریان سیی  در مفلعی كه در بیار سط  آ  ب

 می رفد، بگیرد.

درمفرد دیگر پرفده هامی كه در سیستان یا چیانسفر زیرت نظر  -۲01

ۀرفته میجفد  زم تسر تا  در لدم تف  یك سرفی كام  ترت ی فیاك منطقه 

بعم  آید تا ترت ی بیترین تنتیا  ۀردیده ف آ  مف فد بافرر تفتاادی بكار 

 تفتد . 

 

 هلمندتاسیسات مربوط آب درناحیهً علیای 

بعد تز تینكه میزن ك كی تكمی  ۀردد، تفسط تن آ  بافرر  -۲0۲

هلمی تفزیع جده میتفتند. تفسط تین بند میتفتن  ریانیای غیر منظم سابقه 

رتبه  ریانیای منظم تبدی  نمفد كه برتی زرتهر م ید باجد فنباید تز تین بند 

لدیم  ریان دتجته بعنفتن مانعی در رته  ریان آ  به دلتا در زمستان كه تز 

 تسر، تست اده بعم  آید .

مامفرین تفغانی به كمیسیفن تاكر دتدند كه تنیا آ  سی  درین میزن 

اییره میجفد. اییره كردن آ  سیی  كه تز  ریان مف فدهء آ  ت افه 

تسر، در تنكجا  مناطق هلیای هلمند معافنر نمفده فبه تمفر زرتهتی 

یفتهد سایر فهرۀاه تنكجا  مزید در لسمر منطقه دلتا تیتیلی رت متف ه ن

ً در مفتلعی كه بافرر نفرما  آ  به دلتا كمتر  هلیا افرر ۀیرد، طبعا

 می رسد، زیاد تر آ  یفتهد رسید.

بعد تز تینكه میزن ك كی بكار می تفتد، پرفده های بغرت بدفن  -۲0۳

یافته  تینكه به آبیاری هادی منطقه دلتا سكتگی فترد ۀردد بزفدی  تنكجا 

می تفتند. تنكجا  تدری ی ترت ی بغرت پک تز تكمی  بند ك كی بدفن تینكه 

به سیستم مرف ه آبیاری لسمر های س لی سكتگی فترد جفد، پیجرفر كرده 

میتفتند بجرطی كه برتی ترت ی  دید بغرت محض درحالیكه مقدتر  ریان 

 د.آ  برتی طرفین بقدر كافی باجد، تز رفدیانه آ  ۀردتنیده جف

 

 پیشنهاد اساسات منهدسی برای موافقت جانبین: -یازدهم
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درمباحثار بین ماتكره كنندۀان كه به منظفر مفتفقر  انبین  -۲0٥

دتیر جفد بایستی تهترت  ۀردد، تحدتث تاسیسار كه فعیً درپیجرفر ف ریان 

تسر فیا پین آن طرح ۀردیده تۀر بافرر مناس  در معرض هم  ۀاتجته 

 ف مملكر م ید ثابر یفتهد جد.جفد برتی هرد

هدم م اهمه مستحكم درۀاجته فنالص بفدن معلفمار تینیكی  -۲0٦

رت ع به مقدتر  ریان آ  هلمند س لی، تجییص یك مفتفقر نامه ففری 

فمفثر رت برتی آینده بعید می سازد. بنابر آن ت فیز می جفد كه بر تساک 

ه آ  طبق سیستم لدیم م اهمو مجترك در بارس تحتیا ار ت افی طرفین ب

فعیً بین دف ملكر به ۀفنه می م اهمه فمفتفقه تبتدتمی كه مفهد آن تز پن  

سا  كمتر نباجد منعقد ۀردد. بعد تز تینكه میزن م فزه در لسمر هلیای 

هلمند تكمی  میجفد، برمفتفقتنامه تبتدتمی ت دید نظر بعم  آید تا دیده جفد 

ه  لرتر می ۀیرد ف تز آن چه ت اربی كه میزن ماكفر چگفنه تحر تست اد

بدسر می آید. چفن در  من تین مدر حقایق مزید رت ع به  ریان ت افی 

تز رفی تسناد ف ریكارد ها بدسر می آید. آنگاه یك تیمین لاب  تهتمادی 

رت ع به مقدتر آ  كه سا نه به دلتا می رسد، رت ع به مقدتر ت دید نظر 

ید جده تلبته باید لاب  تنعطا  باجد. بدفن تردید نمفد. تین مفتفقر نامهء ت د

ت ار  سالیای مابعد بابند ك كی فطرز كار با آن،  ریان رفدیانه رت 

تغییر یفتهد دتد. به تین ترتی  كه آ  سیی  های هادی رت در یفد  مع 

نمفده فبرتی ترت ی زرتهتی  دید یك مقدتر مزید آ  بالی یفتهد ماند كه 

بیاری افرر ۀرفته بقیهء آن به ناحیهء دلتا یفتهد درطف  رفدیانه آ

 رسید . 

در مفتفقتنامه تبتدتمی، كمیسیفن نكار ای  رت  یر غفر  -۲0۷

 پیجنیاد می نماید:

تست اده تی كه در لدیم تز آ  رفد یانه در چیانسفر بعم  می  -۲0۸

آمد بایسر همان نفا تست اده تفسط طرفین لبف  ف مفرد مفتفقه لرترۀیرد 

كه درسالیای نفرما  تحتیا ار ماهانهء آبیاری لسمیكه تكنفن لایم ۀردیده 

تفسط تست ادهً بی رفیه درلسمر های هلیا كم سایته نجفد فتینیم بایسر 

مسلم پندتجته جفد كه هرۀاه یك یجك آبی همفمی رفنما ۀردیده فسرتسر 

یجك مسیر دریا به یجك آبی مبتی ۀردد، آنگاه بستر دریا در دلتا هم 

 یفتهد بفد. 
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یك تستیجن پیمایض آ  مربرط هردف كجفر درلسمر هلیای  -۲0۹

رفدیانه به فااله پن  یا ده می  تز كفهك فیك تستیجن دیگر بر رفد 

مجترك پامین ترتز كفهك سایته جفد. تین تستیجن باید بافرر مجترك 

تدتره ف بازرسی جده فباید آ  درتین تستیجن به تفلار  زمه تفسط 

 یاص فنی طرفین پیمایض جده بتفتند.تج

تفغانستان پرفۀرتم یفد رت رت ع به پیمایض آ  هلمند تدتمه  -۲10

 دهد 

ف برهیفه در تعمیر تستیجن پیمایض فف  هم سیم بگیرد تافلتیكه ردیم 

دریا تغییر می یفرد ) ریان بفسیله بند ك گی تنظیم می جفد( بتفتن 

 رفدیانه بدسر آفرد.معلفمار هلمی رت ع به تغییر ردیم 

تنكجا  ترت ی بغرت تز حدفدی كه پین جده تا فلتی كه  -۲11

ك كی بكارمی تفتد ت افز ننماید. درمنطقه دلتا بجرطی كه ۀجتاندن 

م مفهی آ  به پرفده بغرت  ریان آ  رت پامین تر تز حدفد مرف ه تقلی  

ید بجرطی ندهد، نبایستی یساره برسد. درتین مفرد میتفتن به مفتفقه رس

كه آ  برتی ترت ی در افرتی ۀجتانده جفد كه آ  رفدیانه برتی هر دف 

طر  به حد ك ایر  ریان دتجته باجد. تین چنین لیفد كه تفغانیا با ر ایر 

یفد باید بریفد ف ع نمایند در لسمر های هلیا مؤلتی بفده فمفلعی كه 

 میزن ك كی بكار می تفتد لید ماكفر تز بین می رفد. 

تندتزهء اییرهء آ  در میزن ك كی لسمی محدفد لرتر دتده  -۲1۲

جفد كه مقدتر آ  برتی تست ادهء نفرما  منطقه دلتا كم نگردد فتلبته تین 

محدفدیر مطابق تظیار مامفرین تفغانی تسر كه به كمیسیفن تف ی  دتدند 

میزن ك كی تنیا برتی اییرهء آبیای سییبی تسر فكاری به  ریان هادی 

 نه ندترد.رفدیا

در پرتف تین تظیارتر  ان  تفغانی، تیرتن بایستی بایك رفح  -۲1۳

همكاری درفتزه های بند میان كنگی رت تكمی  كند فچنین بنظر میرسد كه 

ترت اا درفتزه ها طفری یفتهد بفد كه  ریان پسر تفسط آن در رفد 

ی سیستان ف رفد مجترك بطرز متناسبی تقسیم ۀردد. چفنكه ۀجتاندن بیج

تز آ   ریان متفسط ف پسر به دریای مجترك، بستر رفد سیستان رت تز 

یرتبی تفسط سی  مح فظ یفتهد دتجر فم رتی رفد مجترك فپریان رت 

 برتی ۀارنمفدن سی  به تندتزهء كافی باز یفتهد كرد . 
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آبیكه در كیك درتفلار  ریان پسر ف در مفلعیكه جرتیط  -۲14

حكم رما باجد، پیمایض می جفد. برتی  كنترف  نجده تز رفدیانه هنفز

تست اده سكنه تفغان فتیرتنی مطابق به تحتیا ار مرف هء طرفین  ریان 

 دتده جفد.

 تفسعه در تنكجا  آبیاری درمنطقهء دلتا درهر دف ملكر در  -۲1٥

 افرتی م از باجد كه تز آبیای بی فایده تست اده بعم  آید تما حدفد تین 

 رفع تحتیا ا ر مرف هء طرفین به آ  مقید باجد.  تفسعه ها بایستی برتی

در ت دید مفتفقر نامهء تبتدتمی كه بعد ها بعم  می آید،  -۲1٦

 كمیسیفن مرتت  ای  رت لاب  رهایر میدتند. 

هردف مملكر باید به مفتفقهء تبتدتمی كه لبیً بین دف  ان  بر  -۲1۷

رتر دتجر بعم  آمده، تساک مقدتر آ  در دلتا كه تز لدیم مفرد تست اده ل

 پابندی نمایند . 

تلیً بایستی برتی پن  سا  دیگر ریكارد  ریان آ  پیمایض  -۲1۸

جفد تا معلفمار بیتر رت ع به  ریان آ  در لسمر هلیای رفدیانه 

فلسمر دلتا بدسر آید فبعد تز آن میتفتن مقدتر آبی رت كه تحر جرتیط غیر 

 تیمین نمفد. كنترف  جده، رفدیانه به دلتا میدهد

تندتزه اییره آ  بندك كی به ترتیبی تنظیم ۀردد كه  ریان  -۲1۹

یرفو  آ  تز مقدتر فرفد آ  به اییره در زمانیكه مقدتر فرفد آ  

 ماكفر تنیا  رفرر تحتیاو ساحار پامین رتتكافف كند، كمتر نجفد.

آنگاه برتساک ریكارد  ریان آ  در یك مدر طف نی تر  -۲۲0

ع به آبی كه برتی تفسعهء آبیاری درسیستان طر   رفرر میتفتن رت 

 تسر به ماتكره پردتیر.

 سفارشها -دوازدهم
در پرتف مطالعاتی كه رت ع به ل یهء مربفط به افرر  -۲۲1

 ریان آ  تز طر  كمیسیفن بعم  آمده فنتای  حااله، كمیسیفن مرتت  

 ای  رت برتی غفر ف مدتلهء ها   پیجنیاد میكند .

ماتكرتتی كه نمایندۀی یكی تز دف مملكر رت مینماید نباید تز سه هیاغر 

 ه ف بیجتر 
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باجد. تلیً یك ه ف هیاغر تز هر مملكر باید تن نیر باجد  فتمام ته اء 

درمفرد مسای  مربفط به دلتا در بیض مربفط به كجفر یفدجان دترتی 

 آجنامی فمعلفمار كام  باجند.

غر ماتكره پیض تز آغاز ماتكرتر، تین رتپف ر اریعهء ته ای هیا

كننده فتز طر  هیاًر حاكم هر دف كجفر بدلر مفرد مطالعه لرتر ۀیرد 

. تیرتن باید بافرر ففری درنا  درفتزه های بلند به بند میان كنگی 

تلدتم نماید. هرۀفنه بند بین تلمللی برتی ۀجتاندن آ  كه با تر تز كفهك 

ه تا تز  ریان بند میان كنگی بعم  می آید بایستی معف  ۀاتجته جد

ت ربهء كافی بدسر آید. تفغانستان تا مفلعیكه میزن ك گی بكار تفتاده 

ف اریعه آن  ریان آ  تحر كنترف  فتنظیم میمید، رت ع به تنكجا  

ترت ی بغرت محتاطانه تلدتم یفد رت تدتمه دهد. تایح طر  آبیاری در 

ا تز  یاا آ   لفۀیری منطقه دلتا بزفدی هرچه تمامتر آغاز جفد ت

 بعم  آید . 

 تستیجن های پیمایض درنقاط ای  بافرر ففری سایته جفد:

 تز طر  تفغانستان بر رفد هلمند در سربند ك ای.

تز طر  تفغانستان فتیرتن بافرر مجترك بر رفد هلمند، در 

 کفهک ف در رفد مجترك پامین تر تز كفهك.

ط آتی تحدتث ۀردیده تدتمه دتده مف فدیر تستیجن هامی كه لبیً در نقا 

 جفد. 

 برهلمند در میزن ك ای. 

 برهلمند در چیاربر ك.

 برترغندت  در للعه بسر.  

هریك تز مملكتین بایسر در تمام تستیجن هامیاه در یاكض فتلع تسر 

 ریان آ  رت  بافرر مسلس  ریكارد نماید، ریكارد تستیجن بین تلمللی 

  انبین لرتر ۀرفته بتفتند.   طفری ثبر ۀردد كه طر  لبف  

 مح  تم ای هیاًر
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 ۱ضمیمۀ سوم

 ماتف  رسمی دکتفر غیم حسین یفجبین هنفتنی مستر  فنز

 جاغلی مستر فنز 

آلای تجاری  فتین ان  بمعافنر مجافرین یفیض تینک مطالعه تمام 

مفتد تسنادی رت که مربفط به مسالو آ  هیرمند تسر تامی  نمفده 

رنظر دترد که سفتد تین رتپفر رت بم ردی که چا  جفد تیم.حافمر ما د

بجما فته ای کمیسیفن ترسا  دترد، تمیدفترم رتپفر ماکفربزفدی تییه 

جفد. یک ناته در  من مطالعار بما معلفم جده تسر که  زم تسر 

بافرر ففری بتف ه جما آفرده جفد. حقایق فمعطیار مف فده بعقییدس ما 

  طر   رفرر تیرتن لرتر تقسیم مرف ه لدیم ثابر میسازد که مقدتر آ

 هیچفلر تز تندتزس ای  کم تر نبفده تسر.

 کفمیک ۳4۲0       نفری                

 کفمیک  4٦۲0     فبرفری                

 کفمیک  ۸٦40     مارچ                    

 کفمیک 4۷10    تپری                      

 کفمیک 14۸0           می                 

 کفمیک ۲۷۷0    فن                       

 کفمیک  ۲۲۳0         ف ی                

 کفمیک 1۲40     تۀسر                    

 کفمیک  11۹0        سپتمبر                

 کفمیک ۲0٦0      تکتفبر                  

 کفمیک ۲٥۲0   نفمبر                      

 کفمیک ۲٦۷0دسمبر                        

 

باساک کج یار هیار ماماهفن بیض نمفدیم که بمقاب  تحتیا ار فف  

تیرتن مقدتر طر   رفرر تفغانستان در تفلاتی که تیرتن مقادیر فف  رت 

فیاد مقادیر ماکفر نبفده یعنی در ماهای که تز  ٥4تستعما  میارد بیض تز

                                                 
۱

وضمیمۀ دوم حکمیت  است ۱۸۷2ضمیمۀ اول راپور کمیسیون بیطرف؛ خالصۀ حکمیت گولدسمید در  - 

از کوخک صادر شده است وماقبالً متن کامل  ۱905مکاهون راجع به آب هلمند است که در دهم اپریل 

 هردو حکمیت را درجایش آوردیم.
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 ۳٥تست اده کام  بعم  می آمد به مار  تفغانستان بیض تز  تمام آ  دریا

متر، تا  امی که ما پرنسی  تقسیم  ٦٥متر م مفا ک  نبفده فتز تیرتن تلیً 

متناس  فمتسافی رت فیمیده تیم مقادیری که ففلاً تعیین جده فمقادیری که در 

  جده زمان ماماهفن تعیین ۀردیده برمقادیر که بعدها  طبق آن آ  تستعما

باجد حق لدتمر دترد. فهرۀاه مقدتر آ  تز پیامانه فف  تلاکر زیادترباجد 

زیادتی آن با درنظرۀرفتن جرتیط فملحفظاتی بجمف  مقدتر مار  

فتست اده که بعد تز آن لایم ۀردیده، بدفن تیناه بسیم طر  مقاب  ادمه 

دتری که زند،تقسیم ۀردد. تعیین مقدتر م مفهی آ  فتفزیع آ  ت افی تز مق

لبی بافرر مناس  بفلر ماماهفن تقسیم ۀردیده یای تز مسایلی تسر که 

 جما تحقیق نمفده تید فکمیسیفن بایستی آنرت مطالعه کند.

تلبته سالیای یفتهد آمد میافااً پیض تز تیناه بندهای اییره مفرد 

تست اده لرترمیگیرند که مقدتر م مفهی آ  دریای هیرمند رت به سیمیه های 

فلیه تفغانستان فتیرتن بناباجد ما چنین می فیمیم که مطابق به پرنسی  تقسیم ت

متسافی فمتناس  در چنین حا ر آ  تلیً به سیمیه های تفلیه تقسیم ۀردیده 

فمفرد تست اده تفلیه لرترۀیرد فآنچه بالی میماند طبق تحتیا ار لانفنیه تقسیم 

که حافمر تفغانستان تز  ۀردد. بریی  تین پرنسی  چنین معلفم میجفد

رهگار تیناه به لسمر های هلیا دریا لرتر دترد تۀر آ  کم هم باجد سیمیه 

یفد رت کام  تیا دتجته فآنچه بالی می ماند به تیرتن فتۀاتر میجفد. ما تین 

ف ع رت لبف  کرده نمیتفتنیم فما آماده تیم که بمنظفر ساده سایتن ل یه 

لی بدسر آید یک فارمفلی رت که مطابق فبمقافد تیناه یک افرر ح  هم

آن سیمیه ها هنگام للر آ  متناس  تقلی  یابد نمامیم. فتین فارمف  رت باید 

 کمیسیفن طفری که  زم می پندترد تعیین کند.

مرتت  فف  رتبنده بمنظفر آن بجما تاکر دتدم تا ترلامی که به تیرتن 

تند. یفتهض نمفدید که یدمر تان تقدیم جده بافرر درسر فیمیده جده بتف

که مقدتر آ  برتی تحتیا ار زرتهتی مف فده در سیستان سن ض ۀردد. 

ترلامی که بجما تقدیم جده رفی همین مطل  سن ض ۀردیده تما بیاطر باید 

 1۹4۲ف 1۹۳٦دتجر که تین ترلام باساک زرتهتی تسر که در سالیای بین 

ه مقدتر کمتر تز سیمیه که به آن مفلع مقدتر آبی که به سیستان میرسید ب

 مرف ه تیرتن تقلی  یافته بفد در سیستان ف فد دتجر.
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انعر زرتهر درتین سالیا پیجر  نمفده تۀرچه بحیث همفم سرهر 

پیجرفر آن در جر  میانه با پیجرفر ها در نقاط دیگر دنیا برتبری کرده 

ی ها نمیتفتند، تما تز زمان تحقیقار ماماهفن تا کنفن مالیار زرتهتی ییل

زیاد سایته جده فتین پیض آمد تز رهگار تیناه در سیستان تمرفز ترت ی 

زرتهتی بیجتر در تار  تجیاای در آمده ییلی معافنر جد تسر. تاثیر 

تین زیادتی مالیار بایستی طفری می بفد که به سیستان ت ازه میدتد ترت ی 

سایر. زرتهتی یفد رت نیز متناس   به سیمیه مرف و آ  یفد ت افه می

بمناسبر تیناه تفغانیا بیجتر در لسمر های هلیای دریا هق  رفته تند. نتی ه 

ک ایر مزید در تستعما  آبی که به سیستان رسیده چنین بفده تسر که سیستان 

نتفتنسته تسر ترت ی زرتهتی یفد رت تز آنچه در فلر ماماهفن بفد، 

آن میسایر. تین  تفسعه بیجد. حا ناه ک ایر مزید آ  سیستان رت مستحق

تلیً یک مقدترنفرما  آ  رت مسلم میارد. درسالیای یجک آبی مقدتر 

زرتهر نسبتاً کمتری بفده تز همین  یر تسر که بجما در تیرتن دف دسته 

ترلام تقدیم جد تا بافزتیض ک ایر مف فده آبی رت که برتی زرتهر ترت ی 

فهم در سالیای که آ  تقلی  یافته که درتین تفتیر هم در سالیای کم آبی 

 نفرما  بفده تسر مفرد تحتیاو تسر به جما نجان دهد.

بنابرآن ترلامی که به جما در تیرتن تقدیم جده مقدتر آبی رت که تیرتن  

حس  معمف  تز لدیم به آن مستحق بفد  نجان نمیدهد بلاه مقدتری رت نجان 

قیلی  یافته ف سیمیه تیرتن به آن ت 1۹4۲تا  1۹۳٦میدهد در حدفد سالیای 

 تقلییر مزید در آینده تیرتن رت تیدید میاند.

ً اکر جد به ت ای  مندرو یفتهد  مرتت  فف  رتدر رتپفری که ففلا

یفتهم کرد، تما یفتستم تین معلفمار رت تکنفن به جما ترسا  دترم تا آنرت 

 معو دیگر معلفماتی که  مع جده به کمیسیفن بسپارید.

 با تقدیم تحترتم 

 ر حسین یفجبیندکتف

 

 ضمیمۀ چهارم

 زراعت در چخانسور)نیمروز(

 

 عبدالمجید زابلی)وزیر اقتصاد افغانستان(
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 1۹٥0پن م نفمبر 

 

در تثنای مطالعو زرتهر چیانسفر فمقدتر آ  آن هیمر محترم  -1

یرتبه های مدنیر سابقه تین منطقه فف ع تس نای باجندۀان مف فد آنرت 

 ه :مجاهده فمیحظه کرده باجد ک

تمام تین یرتبه ها، نیرهای یجایده فدهاده های مترفکه،  -تل 

جفتهد یفبی تند به تیناه یک فلتی یک مدنیر معمفر زرتهتی درتین منطقه 

م فد بفده که تساک آن هم هبارر تز آ  دریای هلمند بفده تسر. ف فد تین 

لدیم فهم  یرتبه ها تماماً تستحقا  چیانسفر رت با آ  هلمند هم در زمانه های

در فلر ماماهفن ثابر میسازد. تز رهگار همین آثار فهییم یرتبه های 

هزتر تیار  14۸ -1۲۸مدنیر لدیمه تین منطقه بفدکه باف فد تناجافار 

هزتر تیار  ۲۸تا  ۲4( فتناجا  1۹0۳زمین در هیلو سیستان تیرتنی)

انستان زمین در چیانسفر ماماهفن در فیاله یفیض دفثلث آ  رت برتی تفغ

 فار  یک ثلث آنرت برتی تیرتن لای  ۀردید. 

مفلعی که بستردریا بطر  رفد سیستان بلند بفد  1۹۳۹ / پیض تز 

فدریا به حالر طبیعی یفد  ریان دتجر، در چیانسفر نه تنیا زرتهر 

یزتنی به پیمانو فسیعی  ریان دتجر، بلاه فا  های تابستانی آن نیز بد 

به زرتهر می جد. ف فد فابریاو حی ی در کن  نبفد ف یک مقدتر زیاد پن

 جاهد تین مقا  تسر.

و/ مفلعی که بستردریای سیستان بلند بفد، تفغانیا همیجه آمادۀی یفد 

به  1۹۳۹رت برتی تعمیر بند کفهک فهمااری با تیرتنیا نجان دتده تند تما تز

 تینطر  که تز رهگار سیی  ها بستر رفدسیستان جسته ف رففته ف پسر

ۀردیده بفد فمدی  دریای مجتری بلند مانده تیرتنیان در تعمیر دهنو کفهک 

با ما هی  کفمک نارده تند. بدین ترتی  بیجترین ح م آ  به سیستان تیرتنی 

 اری جده ف زرتهر در ترت ی تفغانی مجر  به سقفط تسر. تین ف عیر 

ماهی نیز تاثیر نه تنیا بر زرتهر تابستانی تاثیر تندتیته بلاه بر زرتهر تیر

نمفده تسر. تز رهگار للر آ  ترت ی بفره  ف مزرفا مانده فزرتهین 

بیچاره که دیگر کدتم فسیلو معیجر ندترند م بفر میجفند یانه فکاجانه یفد 

 رت تری ۀ ته ف به تیض معاض به دیگر  اییا برفند.
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، جض هزتر 1۹4۹ف 1۹4۷لرتر معلفماتی که بدسر تسر بین سنفتر 

دهالین  چیانسفر دهاده ها ف زمین های یفد رت تری فب اهای دیگر فامی  

میا رر نمفده تند. تینگفنه میا رر ها مجایر دیگری رت نیز در هق  

یفد بیمرته دترد. در تثر میا رر دهقانیای پرکار مسملو لفه کار بمیدتن 

آمده بحدی که برتی کندن نیر ها فپای نمفدن نیرها تز ری  درمفسم 

رفزه آدم کار دری نمیجفد فدر نتی ه میا رر دهالین تین  1۲0ی بادها

 مجا  رفز تفزفن جده میرفد.

هیمر محترم که مسملو کندن نیر ها رت تز فاالو نزدیک مطالعه نمفده 

تند به سیفلر فیمیده میتفتنند که حیار مردم چیانسفر)نیمرفز( تزتین 

 رهگار در معرض یطر میباجد.

تین مفلع تست اده نمفده فپک تز همیق جدن بستر  د/ سیستان تیرتنی تز

رفد سیستان نه تنیا سیمیه آ  ما رت یفرده تند بلاه در کندن نیر هم با ما 

کمک نارده تند. حا ناه در سابق تفغانیا همیجه با تیجان کمک می نمفدند. 

حتی تمرفز در حالی که حافمر تیرتن مفتفقه نمفده تسر که یک کمیسیفن 

تمریاامی مسمله رت مطالعه نمفده ف آنرت فیاله بنمایند، تفسط تلدتم حسن نیر 

یک  انبه سعی دترند بفسای  هاری تن نیری برفیامر مسمله تفزفده ف 

مجایر رت ت افه تر سازند. تین ف عیر مردم تفغانستان رت سیر متاثر 

 سایته تسر.

قین ه/ تز همه میمترغربر ففقر فتباهی تهالی چیانسفر تسر. ما ی

دتریم که کمیسیفن  محترم تحفت  رلر آفر تهالی تین منطقه رت که در تثر 

 للر آ  فهدم زرتهر ریدتده تسر بچجم سرمجاهده نمفده تند.

حقایق فمعطیاتی که تز تستیجن پیمایض چیاربر ک فکفهک فتز  -۲

پیمایض آ  تز نقاط دیگر برنیرها  انبی ف یاا زیاد آ  در تثر ن فا 

تستیجنی که آ   تز آن ا ۀرفته میجفد لاب  دلر فغفر مزید می فتبییر بین 

 باجند.

برتی تیناه آ  بافرر هاد نه بین تیرتن فتفغانستان تقسیم ۀردد  -۳

ما  زم میدتنیم که تستیجن های پیمایض فدیگر دستگاه های تینیای تییه 

فنا  جفند تا طرفین بتفتنند تستحقالیه یفد رت بدفن تیناه به سن ض 

 تیمینی فۀمانی تفس  نمایند حاا  دترند.
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ظاهرتسر که دریای مجتری چنان مستقیماً بزرتهر فحیار تهالی  -4

تین منطقه ترتباط دترد که نا  نمفدن یا پیض برد هرۀفنه پرفده ف فسای  

ً برحیار ف بیبفد تهالی  تینیای تز طر  یای تزتین دف مملار مستقیما

بملحفظ همین ل یه بفد که تفغانستان پرفده کجفر مقاب  تثر یفتهد تندتیر. 

در دسر دتجر  1۹۳٥یی رت که  یر تایح آبیاری در چیانسفر به سا  

مفلتاً به تعفیق تندتیر. تما تمرفز که تیرتن بیک پرفدس فسیعی در سیستان 

ً بحقف  مردم چیانسفر بطرز یرتبی  تلدتم نمفده تسر یفته میفته فحتما

 تاثیر یفتهد تندتیر.

تۀر پرفۀرتم تیرتنی ها در لسمر های س یی دریا تکنفن تعدی   پک

فتایح نمیگردد، تفغانستان م بفر یفتهد جد که برتی حمایه فمافنیر 

 تهالی چیانسفر به تلدتمار مناس  متفس  جفد.         

 با تقدیم تحترتم
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 متفهفصل 

 

 اختالف نظر برارزش راپوركمیسیون بیطرف

 زمینه اینمذاكرات دو جانبه درو
 

 :3۸۱3تا ۱330جریانات سالهای 

دفلر تفغانستان م لسی تحر ریاسر  1۳۳0سنبله  ۲٥بتاری  

فزیرتمفریار ه )هلی محمدیان(، سردتر محمدنعیم، هبدتلحسین هزیز، 

هبدتلیادی دتفی رمیک جفری، تن نیر محمدکبیر لفدین منعقد کرد ف رتپفر 

رد مطالعه لرتر دت ف فیاله نمفد كه تین رتپفر كمیسیفن بیطر  رت مف

تما باید تز نظر حقفلی فتینیكی مفرد  .سزتفتر آن نیسر كه رد ۀردد

 1۹4۲مطالعه بیجتر لرتر ۀیرد ف م لک فزرتء نیز تحر فیالو جماره 

تین پیجنیاد رتمفرد تامید لرتر دتد. ف پادجاه  1۳۳0میزتن  ۲مفرخ 

 ر .تفغانستان نیز برآن احه ۀاتج

فزترر تمفر یار هء تفغانستان  1۳۳1سنبله  ۲۹سا  بعد به تاری  

به م لک فزرتء یبر دتد كه در م لسی كه در آن فزیر تمفریار ه هلی 

محمد یان، فت ح رر سردتر محمد دتفد، میرمحمد حیدر حسینی فزیر 

تلتااد ،غیم یحیی طرزی فزیر میابرتر، فیض محمداکریا، 

ن فهبدتلحمیدهزیز معین سیاسی فزترر تمفریار ه تن نیرمحمدکبیر لفدی

 ح فر دتجتند، رتپفر كمیسیفن بیطر  مفرد مطالعه مزید لرتر ۀرفر .

تین م لک مجفرتی تف ه نمفد كه حكفمر تفغانستان رتپفر 

ماكفر رت لبف  نماید فبا حكفمر تیرتن درین مفرد دتی  ماتكره ۀردد 

نامه می رت  تم اء  فدر افرر لبف ، طرفین در زمینه مفتفقر

 1۳۳1سنبله  ۳0مفرخ  1۹٥4نمایند.تین مجفره تفسط فیالو جماره 
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تامیدۀردید فمافبه باحه جاه تفغانستان رسید فتفسط فرمان به تم ای 

 جاه محمفدیان به فزترر تمفریار ه تبیغ ۀردید.

فزترر تمفریار ه به  1۳۳1/ ۷/۸در تثرتین فرمان، یاد دتجر 

ی تیرتن درکاب  اادر فطی آن تبیغ ۀردید که هنفتن س ارر کبرت

تفغانستان مطابق  رفیو مسالمر كارتنه می كه همیجه در ل یهء آ  

هلمند تبرتز نمفده تسر، مفتفقه یفیض رت با رتپفر كمیسیفن تینیكی 

بیطر  تهیم فآمادۀی یفد رت برتی ماتكره فم اهمه به تساک رتپفر 

تسر یدتفند در ف ای امیمیر ف ماكفر تبیغ میدترد تا همه به یف

نیار پاك طرفین، تین مسمله بین دف كجفر دفسر فبرتدر بافرر 

 دفستانه ح  ففا  ۀردد.

 فت  تین یاددتجر تا دف سا  تز  ان  تیرتن دتده نجد، با یره تفسط 

فزترر تمفریار ه تیرتن به س ارر تفغانستان  1۳۳۳/ ۸/ ۲0یاددتجر

كمیسیفن هلمند  نبهء مجفرتی دتجته فچفن تین درتیرتن تاكر دتد كه رتپفر 

مف فا میم برتی تظیار نظر احی  ف دلیق مستلزم فلر كافی با تمكانار 

محلی فمیحظهء مدترك فتسناد مربفط میباجد درحالیكه كمیسیفن مدر كفتاه  

ار  فلر نمفده بنابرتین درین رتپفر تز نظر حكفمر تیرتن به لسمر 

فی بعم  نیامده ف در بع ی تز مفترد تین رتپفر به همده تز مسای  تف ه كا

 مدترك احی  تتكا  نكرده تسر.

یاد دتجر فزترر یار و تیرتن بعد تز یک سلسله تجرییار هفتم  

متنفا مربفط به مقدتر های میتل  تیستگاه تندتزه ۀیری ف آبریز آ  در دلتای 

تساک سفتبق هیرمند رت مفرد بحث لرتردتده تظیار نظرنمفده بفد تا به 

مف فده فحقف  بین تلدف  رتهی هاد نه پیدت جفد ف در نتی ه پیجنیاد نمفد که 

هریک تز حافمر ها هیمتی رت برتی تعیین نمایند. فزترر تمفریار ه 

به  فت   1۳۳4/ 1۸/۳طی یاددتجر  1۳۳4تفغانستان در  فزتی سا  

ر بفده كه رت ع نفجر كه مطالعار كمیسیفن تانیای مستند به تحقیق یك تن نی

به حقایق تحقیق نمفده ف به تین منظفر ته ای كمیسیفن به هردف كجفر 

مسافرر نمفده ف رتپفر های فنی فمعلفمار كمیسیفن های سابقه رت مطالعه 

نمفده فمعلفماتی رت كه حكفمار دفكجفر تیرتن فتفغانستان در تیتیار آنان 

بیطر ، حقایق رت معلفم نیاده تند مفرد دلر لرتر دتدند فبحیث متیااین 

فس ارض هامی به دف طر  نمفده تند كه بنیاد هلمی رت برتی مفتفقه بین دف 
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كجفر مییا می سازد. درین یاددتجر تاكر دتده جده بفد كه حكفمر تفغانستان 

سپتمبر  ۷آمادۀی دترد با هیاًر های هردف كجفر در دتی  حدفد مفتفقه 

ه تز طر  كمیسیفن ف س ارض های ف برتساک حقایق هلمی بدسر آمد 1۹٥0

 در فتجنگتن م اهمه نمایند. 1۹٥1فبرفری  ۲۸رتپفر 

تاكر دتد  1۳۳4/ ٥/ 1۲س ارر کبرتی تیرتن در كاب  طی یاددتجر 

كه ح  تیتیفار، بررسی  نبه های حقفلی مسای ، میمترین مبنای تحقیق ف 

فا تز  مله تیا نتی ه میباجد.  زم تسر ماتكرتر برتساک تمام سفتبق مف 

 رتپفر هیاغر كمیسیفن بیطر  هلمند افرر ۀیرد.

منظفر تیرتن تین بفد كه فیاله های ۀفلدسمد كه نیمی تز آ  هلمند 

پک تز بندكما  یان رت حق تیرتن جنایته بفد ففیالهء مكماهفن كه ثلث آ  

رتحق آبو تیرتن تعیین نمفده بفد نیز مفرد تف ه لرتر ۀیرد. زیرت در رتپفر 

یفن بیطر  نظر به د ی  هلمی سیم تیرتن كمتر تز هر دف فیاله لبلی كمیس

 تعیین جده بفد. 

یفد تف ی   1۳۳4/ ٦/ ۳1فزترر تمفریار ه تفغانستان در  فت  

دتد كه مرت عه  به حامیر ۀفلدسمید فحامیر ماماهفن مفرد تهترتض 

حفتله نیسر، زیرت ترزض آن در رتپفر كمیسیفن فنی تعیین ۀردیده ف به آن 

دتده جده تسر ،تما پیجرفر های هلمی پن اه سا  ۀاجته رت باید تز نظر دفر 

 ندتجر.

هیاغر یفد رت مرك  تز  1۳۳4/ ۷/ ۲۸س ارر تیرتن طی یاددتجر 

آلای نارهللا تنتظام س یركبیر تیرتن در فتجنگتن ف یكعده جیایر های 

نستان  دیگر سیاسی، حقفلی ففنی معرفی كرد. فزترر تمفریار ه تفغا

هیمتی مرك  تز تن نیر محمدكبیر لفدین، هبدتلم ید زتبلی، دكتفر هبدتلحكیم 

طبیبی )بحیث مجافر حقفلی( فف   تحمدجیرزتد ه ف فزترر یار ه 

 فتن نیر میرمحمدتكبر ر ا رتبحیث مجافر فنی معرفی كرد. 

 ان  تفغانی تیض دتجر تا ماتكرتر بجك  منظم طفریكه كمیسیفن 

ده بفد بعم  آید. یعنی ساحهء تحر زرتهر در سیستان تعیین ۀردد، پیجنیاد نمف

مقدتر آ  مفرد  رفرر با ی زمین مزرفهی برتی تنفتا حاایر تارییی 

سیستان تعیین جفد،  ایعار  زمی آ  محاسبه ۀردد. برهیفه تحتیاو مفسمی 

 تنفتا حاایر مفرد میحظه لرتر ۀیرد ف دیده جفد كه آ  در یجكسالی ها

به چه ترتی  تقسیم ۀردد ف با یره مسای  مربفط آبیاری مانند تقلی  یسارتر 
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سیی  بفسیله بنا های  زم دردلتا، تایح تنیار، تثبیر رفد مجترك، تقلی  

 یسارتر  ری  فغیره مفرد میحظه ف مطالعه لرتر ۀیرد.

ییاه تینكه  ان  تفغانی آرزف دتجر ماتكرتر مطابق طرح منظم 

مفرد مفتفقه لرتر ۀرفته بفد، تدتمه یابد تما تیرتن  1۹٥0تجتگتن در كه در ف

افرر ۀرفر به رتپفر كمیسیفن بیطر   1۹٥٦درتین ماتكرتر كه درسا  

لناهر ننمفده ف مقدتر آ  چندین مرتبه بیجتر تز مقدتر رتپفر متاكره رت 

 مطالبه مینمفد. درنتی ه ماتكرتر ماكفر به نتی ه نرسید. تز تین ببعد

 ماتكرتر برسر مسملهء هلمند میان دف كجفر دستیفض بی تهتمادی ۀردید.

 

 نتایج مذاکرات ومسافرتهای متقابل نمایندگان فوق العاده: 

مسفده های متفن مفتفقتنامه   1۳۳٥طرفین تیرتنی ف تفغانی درسا  

های مًفلر رت بین مملاتین تبادله نمفدند كه بنابر د ی  میتل ه مفرد لبف  

 ن لرتر نگرفر.طرفی

 1۳۳٦/ ٥/ 1۳س ارر كبرتی تیرتن در كاب  طی یاددتجر مفرخ 

تاكر دتده بفد حكفمر تیرتن هیچگاه نمی تفتند نطریار هیمتی رت كه متكی 

بریك مسافرر كفتاه فچند رفزه تسر فمجاهدتر ت مالی تز چند نقطه، آنیم 

نماید.تیرتن  بدفن آنكه هیچگفنه تندتزه ۀیری هلمی بعم  آمده باجد، لبف 

حا ر تسر ماتکرتر مربفط به حقابو یفد رت با در نظرۀرفتن  نبو حقفلی 

 1۹٥0ففنی مساله تفأم با نمایندۀان تفغانستان تدتمه دهد ف تز رتپفر هیمر 

آنچه رت مستند به تندتزه ۀیری احی  بفده فترتباط به تأمین حقمبو تیرتن 

 دتجته باجد مفرد تف ه لرتر دهد.

یفد تظیار دتجر كه  ٦/٥/1۳۳۷ و تفغانستان در فتبیو فزترر یار

مییفتهد حتی تلمقدفر به ساكنان دتیمی سیستان تیرتن تطمینان بدهد كه آنیا 

یفتهند تفتنسر  ز دریجك سالی های فف  تلعاده مقدتر آ  طر  تحتیاو 

معقف  یفد رت برتی تبیاری آن ترت ی كه تز رفی سابقه ف تاری  زیر 

تند، مفرد تستعما  لرتر دهند. تما تۀر در آینده تز رهگار زرتهر دتجته 

تستعما  آ  ت افی، ساحهء بیجتری تحر زرا لرتر ۀیرد، همچف زرتهر 

تفسعه یافته مف   رهایر نیفتهد بفد. حكفمر تفغانستان حا ر تسر 

فتجنگتن رت تدتمه بدهد فحا رنیسر ل یه رت سرتز  1۹٥٦ماتكرتر سا  

فبدفن سفتبق آن تز ا ر آغاز كند. نباید نف بحیث ل یه  دید 
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رتپفركمیسیفن بیطر  رت كه یگانه م مفهه مطالعار بیطر  معاار 

میباجد تز نطر بیاندتزیم یاماتكرتر رت به معلفماتی كه تز یكطر  تیا جده 

متكی سازیم ف یا تینكه به معلفماتی تتكاء كنیم كه نیم لرن لب  فرتهم ۀردیده 

تثر تین تیتیفار نظر ت دید ماتکرتر فتجنگتن  تز آن ا که تزتسر. 

تماان پایر نگردید  انبین به طریق دیگری متفس  ۀردیدند فآن تهزتم 

 نمایندۀان فف  تلعاده برتی ح  ففا  ل یه بفد.

)هبدتلحسین مسعفد تنااری( نمایندهء یاص  1۳۳٦در سا   

كبیر لفدین  جاهنجاه تیرتن به كاب  مسافرر نمفد فسا  بعد تن نیر محمد

بعنفتن نمایندهء یاص پادجاه تفغانستان به تیرتن رفر ف با جاهنجاه تیرتن 

میلار نمفد فبار دیگر به رتپفر كمیسیفن بیطر  بعنفتن تساسی برتی 

متر مكع  آ  در  ٥۲رسیدن به یك مفتفقهء  امع تاكید نمفد. تیرتن رفی 

ع  آ  در ثانیه رت مترمك ۲۲ثانیه پافجاری دتجر در حالیكه تفغانستان 

كه كمیسیفن بیطر  برتی آبیاری سیستان تیرتن كافی دتنسته بفد، می 

پایرفر ف نه بیجتر. فلتی جاه تیرتن به تین مف فا تجاره نمفد، لفدین 

متر در ثانیه رلمی تسر كه هی  بنیاد  ٥۲در فت  تف ی  دتد كه رلم 

رلم نام برده تما  هلمی فلانفنی ندترد. هیأر تیرتنی در فتجنگتن تز تین

 آنرت به تساسار لناهر بیجی تستفتر نتفتنستند.

 

 اظهارات انجنیر کبیرلودین به شاه ایران:

ً در  به  1۳4۷پیجنیادی که تن نیر لفدین به تیرتن تقدیم دتجر بعدت

یجک آبی 1۹4۷درسا  » حیث تساک مفرد مفتفقو  انبین لبف  ۀردید.

هلمند در تثنای چیارماه بیجتر تز  سیتی در تفغانستان آمده بفد که رفد

جما ن ب االو ه تاد کیتفمتری یا بیجتر تز ۀرجک  ریان ندتجر. تز 

سالیای چند در سیستان تیرتن آفتزس ح ر نیر بغرت بلند جده بفد تما در 

حقیقر که هنفزکار ح ر نیر بغرت در تفغانستان تمام نجده ف آبی در آن 

  اری نگردیده بفد.

تیرتن تز ریان تطیا  ندتجتند پک فلتی که رفد  تجیاص ایایح

هلمند در تثر یجک سالی تز  ریان باز ماند مطبفهار تیرتن آفتز بلند 

کردند که در تثر سد بندی های دتیلی تفغانستان رفد هلمند در سیستان تز 

 ریان مانده تسر ف رهایای تیرتنی سیستان تز بی آبی به تطرت  فتکنا  
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تند. حافمر آنفلتو تیرتن که ریاسر آن متعلق به آلای  مملار پناه برده

لفتم تلسلطنه مرحفم بفد به تفغانستان یاد دتجتی به لی و بسیار تند اادر 

فرمفدند که یا تفغانستان سدها رت بزفدی ممانه برمیدترند فمیگاترند آ  

به تهالی سیستان برسد ف یا تیناه تیرتن تلدتمار مقت یه درتین مفرد 

ۀرفر. چفن سدهای در رفی هلمند نبفد تا بردتجته میجد فآ  به  یفتهد

سیستان میرسید، تفغانستان لادر به ت رتی هملی نبفد که مبنی برآن 

یفتهض دفلر تیرتن تی ا میجد. س ارر تیا ر متحده تمریاا در کاب  تلبته 

تز ل یه آۀاهی دتجر. جاید معلفماتی بدفلر یفد مبنی مف فدیر سفء 

ین دف همسایه دتده باجد. حافمر تیا ر متحده با تارتر فس ارض ت اهم ب

س ارر جان در تیرتن فجاید تز س ارر جان در کاب  بطرفین مرت عه 

نمفدند که تیجان حا رند هم  فتسطه بین طرفین رت برتی رفع تجتباه 

فح  ل یه تن ام دهند. همین بفد که بعد تز تعاطی نظربین طرفین درسا  

کردند که یک هیار تن نیرتن ل یه تیتی  رت مطالعه  ت فیز 1۹٥0

نمایند ف بطرفین تساسار فنی ح  تیتی  رت س ارض نمایند تا طرفین 

مبنی برس ارض هیمار فنی متاکره فف  بعــقد لرتردتدی رت ع به تقسیم 

 آ  هلمند بین سیستان ف چیانسفر مففق جفند.

ک هده تز متیااین برتی تن ام تین منظفر تف ً فیرسر تسامی ی

فکار جناسان آبیاری رت تز چندین مملار  یان در دسترک طرفین 

ۀاتجتند تا هردف طر  تز تین تسامی تجیاص رتکه درنظر یفدجان هم 

تز رهگار ایحیر هلمی فهم تز  نبو سیمر تییلی معتمد می یابند 

 تنتیا  نمایند.

کردند، تز  مله  نماینده های تیرتن فتفغانستان هر دف همین کار رت

تجیاای رت که طرفین تنتیا  نمفدند سه ن ری رت که هرسه ن رجان 

بات ا  آرتی طرفین تنتیا  آمده بفد، فزترر یار ه تمریاا بافرر 

هیار معین نمفد: یای تزآنیا تمریاامی یای کانادتمی فیای دیگرجان هم 

 تز چیلی بفد.

حه مطالعه ف سپک نماینده های طرفین رت ع به دستفرتلعم  سا

حدفد ایحیر بمفتد س ارض فغیره هیمر مباحثار طف نی نمفدند تا 

حتی همه آنچه نماینده تیرتن در آن تارتر دتجر تز طر  هیمر تفغانی 

لبف  ۀردید تا رته حلی برتی تین مف فا پیدت جفد. بعد تز منظفری 
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 دستفرتلعم  تز  ان  طرفین یک تن نیر کجا  حقایق با ر سارتر تین

هیمر فنی تز تن نیرتن دتیرس آبیاری تمریاا معین ۀردید. تین تن نیرکجا  

حقایق، دفمسافرر به تفغانستان ف تیرتن نمفد تا معلفمار رت هم تز ساحه 

ً بدسر آفرد فهم آنچه معلفماتی رت که مامفرتن ایایحیر  کار مستقیما

ر دهد طرفین به دسترک تف میگاترند مفرد مطالعه فتدلیق فبررسی لرت

فتعیین ترزض نماید. با تین معلفمار مام  که در دفتر فزترر یار ه 

تمریاا تز طر  هیمر فنی مفرد مطالعه فبررسی لرترۀرفر، تیجان تز 

به تیرتن فتفغانستان س ر نمفدند فمطالعار یفد رت در میدتن  1۹٥0یزتن

 فساحو کاردر تثرمطالعار فت حاار بیجتر تامی  کردند. بعد تز تکما 

تین مطالعار هیمر ماکفربه فتجنگتن مرت عه نمفدند فدر فبرفری 

نتی و تحقیقار فت حاار فکج یار یفد رت بافرر رتپفری در  1۹٥1

آفرده فبه طرفین سپردند. تفأم با تین رتپفرهیمر فنی دلتای رفدهیلمند یاد 

دتجتی تز فزترر یار و تمریاا هنفتنی دفلتین تفغانستان فتیرتن ادر 

فد مبنی برتیناه تجیاص ایایحیر دفلتین باید رتپفرمتاکره رت کرده ب

به غفر فدلر مطالعه نمایند فبعد تز آن نظریار یفد رت نسبر به لبفلی 

یا رد آن تظیار نمایند ف بدفن غفر ف تعمیق کام  تین رتپفر رت رد 

 ننمایند.

بعد تز غفر کافی بمنظفر تیناه رتپفرمتاکره به یک تیتی   

یاتمه بیجد ، حافمر تفغانستان آن رت لبف  کرد، تما تز طف نی 

حافمر تیرتن تا هراو دفسا  دیگر فتبی نیامد ف با یره  فت  دتدند 

 که با یک سلسله د یلی که نزد تیجان مف فد تسر رتپفر رت لبف  ندترند.

در رتپفرمتاکره جرح دتده جده تسر که بنابر هفتم   فی فت   

ی مزرفا سیستان فچیانسفر زیاد فۀاهی کم فهفت ۀاهی سط  ترت 

میجفد فبافرر تفسط تابع هفترض محیطی ف ریان رفدیانه تین سط  

ترت ی هبارر تز یاادفنفد هزتر تیار تا دفاد هزتر تیارمیباجد ف 

ً ثابر ف یتغیرتسر. تۀر  تین حد فسطی زرتهتی دلتای رفدهلمند تقریبا

ن زیاد جفد  بد باید به همان ۀاهی میزتن سط  زرتهتی در سیستان تیرت

میزتن سط  زرتهتی چیانسفرتنزی   یابد فدر هاک آن هم همین 

طفرتسر که تۀر سط  زرتهتی چیانسفر زیاد میجفد باید تزسط  

 زرتهتی سیستان کاسته جفد.



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        336 

در تحر جرتیط  ریان طبیعی رفدیانه در سالیان درتز به مرفر 

تسر. تلبته تۀر دسر به اییرس  تهاار فهزترها سا  به همین فتیره بفده

سییبیای میر  زده جفد آن رته دیگر تسر فتابع تین ترتی  نمی باجد. 

بیرافرتعیین هددی رت ع به مقدتر آ  مفرد تحتیاو زرتهر سیستان 

هزتر تیار آ  در سا  بفده ٥٥٦تیرتن که هیمر فنی بیطر  نمفده مقدتر 

ثانیه تز آن بدسر می متر ماع   ریان آ  در  ۲۲تسر که رلم تفسط 

 آید.

 یر رسیدن به یک مفتفقه برتی رسیدن آ  مفرد  رفرر 

سیستان بر س ارض هیمر فنی بیطر  ماتکرتر فم اهمار بین هیار 

تیرتن فهیار تفغانستان در فتجنگتن افرر ۀرفر . تین ماتکرتر مدر 

مدیدی رت در برۀرفر. مفل  طرفین بالی فت   ۀردید فتکنفن هم 

. با یره تمید رسیدن به مفتفقه یفرد فناپدید جد. مجایتی فت   تسر

در رته رسیدن به مفتفقه هنفز هم مف فد تسر. تز طر  تفغانستان بسیار 

مجا  تسر که حافمر متقب  رساندن آ  بیجتر تز مقدتری بجفد که 

هیمر فنی بیطر  آن رت نه تنیا کافی جنایته  بلاه در آن مقدتر تفسعه 

ر سیستان پیض بینی نمفده تسر. همچنان حافمر تیرتن هم برتی زرته

که مییفتستند مطبفهار تیرتن رت برتی تنگییتن تفاار هامه تیرتن 

تستعما  نمایند ف آنرت برتی فجار برهلیه لبف  تین س ارض بااربرند 

تکنفن به آسانی نمیتفتنند تفاار هامه یفد رت کنترف  کنند. پک با تین 

بالی میماند تینسر که مف فا به سط  با تر تز  مجایر تنیا رتهی که

 حافمر فیاله ۀردد.

تمید تسر همچنین که فلی نعمر بنده پادجاه تفغانستان درتین مفرد 

منتیای ۀاجر  فرمفدند، ح فر تهلیح رر همایفنی جاهنجاه نیز در 

فرتهم آفردن فسای  تالی  مملاتین با  تف ه ب رمایند.تهلیح رر 

تفغانستان بنده رت مامفر فرمفده تند که بعرض  همایفنی پادجاه

تهلیح رر جما برسانم که بحیث لدم آیری تیجان تف ه یفتهند فرمفد 

که حافمر تهلیح رر جان پیمانی رت با دفلر تیرتن با تفزتیض یااد 

هزتر تیارفر آ  دیگر که معاد  چیارمترماع  در ثانیه  ریان آ  

متر ماع   ریان آ  در ثانیه  ت افه تر یعنی طفر تفسط بیسر فجض

 جفد، ببندند.
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تلبته تین مقدتر برتی سالیای فسطی یفتهد بفد فدر سالیای للر 

آ  به پیمانه تی که تز فسط ماحا  رفدیانه تقلی  رخ میدهد، به همان 

پیمانه یا فیادی میزتن سیمیه سیستان تیرتن نیز تقلی  یفتهد پایرفر 

ً در سا  آینده آ   بیجتری به سیستان تیرتن برسد تهالی فتۀر تحیانا

فزترهین سیستان چنین آ  بیجتررت با تستعما  سفدمند آبیاری باار برند 

فزرتهر یفد رت تفسعه دهند. مقدتر آ  ت افی به هیچف ه حق تیرتن 

جنایته نیفتهد جد فبه آ  ت افه برآنچه تیرتن به مف   معاهده مستحق 

 میجفد حقی نیفتهد دتجر.

اد تز ح فر تهلیح رر همایفنی پادجاه تفغانستان فقط  تین پیجنی

ففقط به ح فرتهلیح رر جما تسر تۀر تحیاناً منظفر تهلیح رر جما 

نجفد حافمر تفغانستان بحافمر تیرتن هی  لبفلی ندتده فتظیارنظری 

 نارده تسر فمفل  حافمتین کمافی تلسابق ب ای یفد جان بالی میماند.

در  فت  تن نیر لفدین تز حامیر   تهلیح رر جاهنجاه تیرتن

متر ماع  ت  در ثانیه حقابو برتی سیستان تاکر دتدند.  ٥۲ماماهفن ف

تن نیر لفدین در  فت  ۀ ر: تهلیح رتا، تف  بایدهرض کنم آنچه 

حامیر کلن  ماماهفن بعرض رسانیده جده تسر متقا ی تعدییتی تسر 

تهلیح رر معظم  ف بنده فری و یفد میدتنم که تز فلی نعمر یفیض

پادجاه تفغانستان بیمان ا ر یلفص بعرض ح فر تهلیح رر نیز 

برسانم  که رلم پن اه فدفمتر در ثانیه، رلمی تسر که هی  بنیاد فنی 

فهلمی ندترد فمتای به هی  تساسی لانفنی فهلمی نیسر. هیمر تیرتن در 

فتر نمفده فتجنگتن تزتین رلم نام برده تما آنرت باساسار لناهر بیجی تست

 نه تفتنستند.

حامیر کلفن  ماماهفن رت دفلر تیرتن بفلتض رد کرده تسر. 

همچنین تهلیح رر تمیر حبی  هللا یان پادجاه تفغانستان در همان مفلع 

مادس پن م حامیر ماکفر رت منافی سلطو کام  سیاسی ملی جنایته ف رد 

قدتر آبی که کرده تسر. فقط چیزی که تز آن بر می آید تین تسر که هرم

فترد ساحه دلتا بجفد دفثلث آن مربفط به چیانسفر تفغانستان فیک ثلث 

آن مربفط به سیستان تسر فهلر آنرت هم چنین تف ی  دتده تسر که 

ترت ی زرا ییز درچیانسفر تفغانی نسبر به سیستان تیرتنی  بیجتر 

فبعد  تسر فتف  باید چیانسفر تفغانی به پایو سیستان تیرتنی ترلی نماید



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        338 

هم یک پیمانه دیگر هم تفسعه پایرد فبرتی سیستان تیرتنی فقط یک ثلث 

آبی که در آن ا میرسد کافی تسر. چفن تین هدد غیر معین درسابق هم تز 

طر  دفلر هلیه تیرتن تی اد نگرتنی هایی نمفده بفد، بنابرآن حافمتین 

آبی تسر  به مفتفقه رسیدند که یگانه رته ح  مف فا معین نمفدن مقادیر

 که در ماه های میتل  به سیستان تیرتن رسانیده جفد که ک ایر زرتهر 

 آنرت بنماید.

تۀرتفلیای حافمر تهلیح رر همایفنی رت ی به پایرفتن مقدتر 

فسطی بیسر فجض متر ماع   ریان آ  در ثانیه نباجند فتنگیی 

طفریاه  نا  فزیر یار ه هلی تاغر حامر ۀفجزد بنده فرمفدند که 

)دستی رت که جرا ببرد درد ندترد( پک رته ثالث بین تلمللی یا محامو  :

دتدۀستری بین تلمللی رت که تیجان سرتغ می رمایند تفغانستان نیز تز 

متابعر همسایه فبرتدر یفد سرنمی پیچد. تلبته تفغانستان مییفتهد که 

بتف ه زمامدترتن بزرت جان تین ل یه در بین یفدجان برتدرفتر فیاله 

جفد فتۀرآن میسر نگردد با کما  تاس  برتی پیمفدن لدم های دیگری که 

 برتدرض مقت ی بدتند حا رتسر.

ر فا به دتدۀاه بین تلمللی :» تهلیح رر جاهنجاه تیرتن در  فت   ۀ ر 

مفردی ندترد فتۀر  رفرر به تین كار پیدت جفد  ای تاغس  یفتهد بفد. من بعد 

 1«برتدرم پادجاه تفغانستان یفتهم دتد. تز فكر فتعمق  فتبی به پیغام 

 

 مسافرت سپهبد جهانبانی به کابل :

 فتبی که به پیام تهلیح رر پادجاه تفغانستان در تیرتن دتده جد، طفری 

نبفد که به تساک آن ماتکره یا مفتفقه بین مملاتین افرر ۀیرد فبه همین تساک 

ستان فترد جفد به س ارر کبرتی لب  تز تیناه  سپیبد تمان هللا  یانبانی به تفغان

تیرتن در کاب  تاکر دتده جده بفد که مسافرر  یانبانی بغرض ح  نیامی مسالو 

تعیین حقابو سیستان  زم تسر برتساک پیام یافای پادجاه تفغانستان افرر 

ۀیرد فدر غیر آن بیترتسر تین ماتکرتر به تعقی  ۀاجته بین هیمر های هردف 

   آید.کجفر در فتجنگتن بعم

                                                 
۱
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به س ارر كبرتی تیرتن در كاب   1۳۳۸سنبلو  4دفلر تفغانستان در نامه 

یبردتد كه تۀر س ر  یانبانی  باایحیر كام  ف بر بنیاد پیجنیاد پادجاه 

تفغانستان غرض ح  نیامی مف فا تعیین حق آبه تیرتن باجد،  ان  تفغانی تز 

پیام جاه تفغانستان که تفسط  آن تستقبا  میكند فلی تۀر ماتكرتر تز حدفدی كه در

 یلتمم  آلای محمدکبیر لفدین هنفتنی جاه تیرتن تاكر دتده جده ت افز نماید ، 

طفریاه ت ار  سابقه نجان دتده تسر تز آن تمید فتر نتی ه تی نمی تفتن بفد فلات 

تز تدتمو چنین ماتکرتتی معارر مییفتهد فمفل  حافمر تفغانستان در آینده به 

ی برمیگردد که پیض تز ترسا  پیام تهلیح رر پادجاه تفغانستان همان ف ع

 بح فر تهلیح رر جاهنجاه تیرتن رفجن معین بفده تسر.

 ان  تیرتن در فت  تظیار دتجر كه سناتفر  یانبانی ، باایحیر كام  

تز طر  جاه تیرتن با تیتیار تام غرض ح  نیامی مسمله هیرمند فبرتساک پیام 

غانستان به كاب  مسافرر یفتهد كرد. )س ر فی مااد  یافای پادجاه تف

با جن تستردتد تستقی  تفغانستان درآن سا  بفد(.فلی   یانبانی در هم  نجان 

دتد كه نه ایحیتی دتجته تسر فنه یفد حا ر بفد تز مفل  لدیم تیرتن لدمی 

 هنفتنی سردتر 1۳۳۸ لفتر بگاترد. فی در نامه می كه به تاری  تف  سنبله 

محمد نعیم فزیر یار هء تفغانستان نفجر، با زرنگی یفتستار هقد لرتردتدی 

درمفرد تنظیم جبكه آبیاری سیستان تیرتن جد كه تز طر  تفغانستان با سافر 

 رد ۀردید. 

درنامه دیگر یفد هنفتنی فزیر یار ه، یفتستار تزدیاد حق آبهء تیرتن تز 

 ه پیام جاه تفغانستان ندتجته تسر. ان  تفغانستان ۀردید كه نجان دتد تف یی ب

هنفتنی سردتر محمد نعیم فزیر تمفر   1۳۳۸سنبلو  ۲0 یانبانی طی نامو 

یار ه تفغانستان م ددتً پیجنیاد کرد که چفن بین مقدتر آ  مفرد مفتفقر 

تفغانستان  فمقدتر آ  مفرد تحتیاو تیرتن فاالو زیاد مف فد تسر بنابرین 

اان با ت افه کردن برمقدتر مفرد تحتیاو تیرتن تین مفتفقر فرمایند حتی ت م

فااله کفتاه تر ۀردد. در افرر  لبف  تین پیجنیاد طر  تیرتنی تیتیفار رت 

مرت ع دتنسته  فدر غیر آن چفن کمیسیفن بیطر  مرتا  تجتباهار تساسی در 

مفرد سط  کجر ترت ی سیستان فمیزتن آ  مفرد نیاز فمقدتر تل ار آن به 

آ  به ماه های میتل  سا  ۀردیده تسر ، تستدها مینماید کمیسیفنی تجای  تقسیم 

نمایند  تا حد فسطی مار  پن  سالو میی هم  برتی لرتردتد لطعی فتلع 

جفد. درتین مدر آ  در رآک منطقه دلتا برمبنای ماار  سنفتر فسط  کجر 
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پفركمیسیفن  یانبانی درین نامه رت سیستان فچیانسفر بین طرفین تقسیم ۀردد.

كمیسیفن دلتا فقط ه ده رفز » بیطر  رت نیز مفرد تنتقاد لرتر دتده نفجته بفد: 

رت در سیستان بفده ف در تین مدر كفتاه هم دف ن ر تز ته ای تالی كمیسیفن 

مریض فبستری بفده تند بنابرتین برتی مطالعهء مسملهء میندسی آبیاری 

تفغانستان كه دترتی ف ع فكجافرزی منطقه  سیستان تیرتن فچیانسفر 

 غرتفیامی فتغییرتر  فی یاص تسر، به هیچفچه فلر كافی دردسر نبفد ف 

بی تردید كمیسیفن دلتا درمفرد سط  كجر ترت ی سیستان فمیزتن آ  مفرد 

نیاز فمقدتر تل ار آ  فتقسیم آ  به ماهیای میتل  سا  مرتك  تجتباهار تساسی 

در چند مفرد به غیر لاب  تطمینان بفدن  جده تسر چنانچه یفد كمیسیفن دلتا

( به همین د ی  تسر كه  ۲۲0,  ۲1۸,  ۲0٦ۀزترض یفد تاهان می نماید) بند 

یفد كمیسیفن هم پیجنیاد میكند، لرتر دتدی مؤلر بین دفلتین منعقد ۀردد فدر 

مدر ت رتی آن مطالعار كافی بفسیلهء دفلتین بافرر م زت فمجترك بعم  آید 

 1...« دسر آفردن تطیهار، لرتر دتد لطعی تنظیم ۀردد تا پک تز ب

چفن دفلر تفغانستان رتپفر كمیسیفن بیطر  رتبعنفتن تساسی برتی ح  

در رتپفر کمسیفن بیطر  نااتی تاکر یافته بفد که زیرت مجك  می دتنسر،

ۀ ته میجفد:مقدتر  1۹۲حقانیر  ان  تفغانی رت تامیدمی کرد  من مله درفقره 

حالر سا  نفرما  رسیده، همیجه تز مقدتریاه  رفرر بفده ف  دلتا در آبیاه به

یا تز آن تست اده احی  جده بتفتند، به مرتت  زیادتر بفده تسر ف همچنان فقره 

لسمر هلیای هلمند مقدتر آ   میگ ر تز تیناه تناجا  پرفده های فعلی در 1۹۳

آمده که پرفده ها  1۹4قره رت در دلتا تز تندتزس هادی آن کمتر نسایته تسر ف درف

تف ی  1۹۸درلسمر هلیای دلتا، آبیای سییبی رت تقلی  یفتهد دتد ف درفقره 

هزتر تیارفر که  ٥٥٦میدهد که  رفرر فعلیه مقدتر آ  رت برتی سیستان به 

متر ماع  فی ثانیه میجفد، تیمین کرده  ۲۲تندتزه  معاد   ریان ماهفتر آ  به

مقدترحقمبه ر امیر ندتجر، تما حافمر تفغانستان  بفد که  ان  تیرتنی با آن

رتپفر برمبنای فتلعیر های  حمایر یفد رت تز حامیر کمسفن بیطر  ف تیناه

 هینی ف تارییی بطفر دلیق ف مسلای تییه جده تسر، رسما تهیم کرد.

زیرسفت  بردن تین رتپفر بفسیله  یانبانی در حقیقر به معنی آغاز م دد  

بفد.  ان  تفغانی در  فت  به مفل  لبلی یفد پافجاری نمفد  ماتكرتر تز ا ر
                                                 

۱
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فتاكر دتد كه تۀر ماتكرتر تز حدفدی كه حكفمتین آنرت لبف  نمفده تند یارو 

میجفد طفریكه ت ار  سابقه نجان دتده تسر تز آن تمیدفتر نتی ه می نمیتفتن بفد 

غانستان درآینده لیات تز تدتمه چنین ماتكرتر معارر می یفتهد فمفل  حكفمر تف

به همان ف عی برمیگردد كه پیض تز ترسا  پیام تهلیح رر پادجاه تفغانستان 

 بح فر تهلیح رر جاهنجاه تیرتن رفجن فمعین بفده تسر .

 

 :مکاتبۀ وزرای خارجه طرفین
بعد تزهدم مففقیر مرحلو مسافرتیای متقاب  نمایندۀان فف  تلعاده 

ط  حافمتی)فبدفن مقاد ح  ففا  تۀرچه چندین تماک میم  انبین در س

ل یو هلمند( افرر ۀرفر تما طرفین متیقن بفدند که تیتی  نظر تیجان 

 در ل یه آ  هلمند فسیع میباجد.

 1۳۳۹ف 1۳۳۸فتلعاً مسافرتیای متقاب  ادرتهظمان هردف کجفر در 

 نجان دتد که  انبین هنفز آماد رسیدن به ت اهم نمی باجند.

در یتم تین مسافرتیا محض تزتیناه هردف  در تهیمیه های مجتری

طر  نظریار یفد رت در مف فا آ  هیلمند م ددتً تاکید نمفدند اکر جده 

تسر. تحف  میم  ریان مف فا مااتبه بین فزرتی یار ه هردف کجفر در 

 م میباجد.1۹٦٥ض/1۳44

تین مااتبه مظیر نزدیای همده بین هردف طر  بفد فف ای ت تماا 

تز فتجنگتن رت بالی تغییر دتد تۀرچه هنفز ت اهم کام  به فتجنگتن فبعد 

 حسا  آمده نمیتفتنسر.

 وزیر خارجه ایران، عنوانی وزیر خارجه افغانستان کتوبم

 ض4/1۳44تیرماه/ ۲۹تیرتن 

  نا  آلای دکتر محمدیفس  ادرتهظم ففزیرتمفریار ه تفغانستان 

ب  ییاو  نا  آلای محمدافتل قاری س یرکبیر جاهنجاهی در کا

ماتکرتر یفد رت با آن  نا  به تطیا تین  ان  رسانیدند. مطالعو ۀزترض 

تیجان مرت بر آن دتجر که بطفریاه تجاره فرمفده بفدنظرتر یفد رت برجتو 

 تحریر در آفرده به تستح ار  نا  هالی  برسانم.

بحث در هییق فرجته های هینی که دفلر تیرتن فتفغانستان 

دتده تسر  رفرر ندترد.تافر نمیانم که در هالم دف ملر  رتبیادیگر پیفند

دیگری باجند که دترتی تین همه میرتث تارییی ففرهنگی مجتری بفده فبا 
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چنین رجته های محامی بیم پیفسته باجند. یفجبیتانه تین دفستی فبرتدری 

که بحام طبیعر فتاری  بف فد آمده  تسر در تثر حسن تدبیر فسیاسر 

یح رر همایفنی جاهنجاه تیرتن فتهلیح رر همایفنی یرمندتنو تهل

محمدظاهرجاه زمامدترتن کجفر همسایو هزیز رفز برفز محامتر 

فامیمانه تر میگردد. فبحمدهللا در حا  حا ر مناسبار دف کجفر بسیار 

یف  فزمینه همااری نزدیک کامیً فرتهم تسر. ر ای  مففق دتریم با 

ط مناسبار دفستانه فتحایم هییق مفدر تف ه به تماییر متقاب ، به بس

 میتفتنیم ل یو آ  هیرمند رت به مر ی تلطرفین فیاله بیجیم.

همانطفریاه تظیار جد هزتر فیک رجته معنفی دفلر ما رت بیم طی 

لرفن متمادی متا  نمفده تسر. رفدهیرمند هم باید رجتو مادی فهم  

ند که مساهی ۀاجته فا  در هالم تلتاادی باجد.  نا  هالی بیاطر دتر

مامفرین دف طر  فکمیسیفن های متعدد برتی ح  تین ل یه به نتی و 

مطلف  نرسیده تسر. تکنفن یفض فلتیم که  نا  هالی تز پیجنیادما دتیر 

متر ماع  در ثانیه تستقبا  فرمفده تید ۲۸بجرفا ماتکرر م دد برتساک 

نمفده تند. یفد  تما رت ع به تفزیع آ  که تجاره بگزترض هیمر  بیطر  

 نا  هالی فمسف ن تمر یف  تستح ار دترند که دفلر جاهنجاهی تز تبتدت 

تین طریقه تفزیع آ  رت نپایرفر، ما نمیتفتنستیم ۀزترض هیمر بیطر  رت 

که پک تز مطالعه معلفم ۀردید منافع تیرتن رت کامیً در نظرنگرفته تسر 

ه کرتر به تطیا مقامار لبف  کنیم فتستد  ر یفد رت درتین زمینه ب

پادجاهی تفغانستان رسانیدیم فنباید با تارتر مطال  ۀاجته مف   ت ییع 

 فلر ۀردید.

بدییی تسر درتین ا تز اکر تین ناته ناۀزیر تسر که نه تز طر  

تیرتن نظرتینسر که درتین ل یه برتی یفد چیزی بیض تز آنچه حق تفسر 

ً تز طر  تفغانست ان چنین نظری تسر که تیرتن تحای  کند فنه مسلما

 همسایو دفسر فبرتدر یفد رت تز حق یفد محرفم سازد.

تین ان  تفتیار دترم به تستح ار  نا  هالی برسانم مقامار 

جاهنجاهی آماده هستند باحسن نیر كام  ف می  همیق به ح  تین مسمله كه ده 

ر رت سا  تسر به مناسبار تیرتن فتفغانستان سایه تفگنده تسر ماتكرت

برتساک بیسر فهجر مترمكع  فتفزیع آ  درماهیا با تف ه به تف اا 

 فتحفت  فحق فهدتلر فنیازمندی تیرتن، درمحیط دفستی فا ا آغاز نماید.



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        343 

بسیار یرسند می جدم تۀر آماده ۀی دفلر پادجاهی تفغانستان رت برتی 

یقه رت جرفا تین ماتكرتر تهیم فرمایند. مفلع رت مغتنم جمرده تحترتمار فا

 ت دید می نماید.

 فزیر تمفر یار ه تیرتن. هباک آرتم

 

 مکتوب جوابیۀ وزیرخارجۀ افغانستان:

دتكتر محمد یفس  برتی دتدن  فت  به نامه آلای آرتم  لسه می رت 

بجمف  ر الی كه درل یهء آ  هیرمند معلفمار كافی دتجتند تجكی  دتد. تین 

  فزیر مطبفهار، نفرتحمد ر ا  هبارر بفدند تز محمد هاجم میفندفت

تهتمادی س یركبیر تفغانستان در پاكستان، سید لاسم رجتیا فزیر مالیه ف 

تن نیر میرمحمد تكبر ر ا معین فزترر زرتهر. متن  ای  با مجفرر آنان 

 ترتی  فبه  ان  تیرتنی فرستاده جد.

 

ایران  -جناب آقای عباس آرام، وزیر امورخارجه دولت شاهنشاهی 

 !تهران –

آن  نابعالی رت نا  آلای محمد  1۳44سرطان  ۲۹نامه مفرخ 

 افتلق اری س یر كبیر دفلر جاهنجاهی دركاب  به تین ان  تسلیم نمفدند.

تینكه هییق تارییی مفدر بین تفغانستان فتیرتن پییم تجیید یافته 

تمكانار تفسعهء تین هییق بین دف ملر همسایه، هم كیض فبرتدر تحر 

 رر همایفنی پادجاه تفغانستان فتهلیح رر همایفن جاهنجاه رهبری تهلیح

 تیرتن میسر میگردد مطابق آرزفمندی فمایه كما  مسرر ماسر.

رت ع به آنچه  نابعالی درنامه یفیض درباره تساک جرفا ماتكرتر 

م دد درمفرد ل یه آ  هیرمند مرلفم فرمفده تند فظی ه یفد میدتنیم تاكر 

اهی تفغانستان متكی بر رتپفر كمیسیفن بیطر  دهم كه مفل  دفلر پادج

می باجد كه مندر ار آن برتحقیقار تساسی هلمی ففنی فحقایق تارییی ف 

 برفی هدتلر ف بیطرفی بنا یافته تسر.

بنابر تین به تستح ار  نابعالی می رسانم كه دفلر پادجاهی 

تفغانستان در مفرد تساک ماتكرتر با آنچه درنامه یفیض تستد   

رلفم فرمفده تند، مفتفقر ندترد فتز  ان  دیگر دفلر پادجاهی م

تفغانستان با در نظر دتجتن دفستی ف رفتبط دفستی فحسن هم فتری 
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تز رفی حسن نیر همفتره آرزفمند ح  نیامی تین ل یه بفده تسر. 

چنانچه پیام حسن نیر تهلیح رر همایفنی پادجاه تفغانستان درتییر 

ید تین حق 1۳۳۷سا   یقر می باجد فتظیارر تین ان  به س یر كبیر مفغ

 دفلر جاهنجاهی به همین مطل  محدفد بفده تسر.

بمنظفر آنكه تز فلفا هرۀفنه تعبیر كه در آینده مف   سفء ت اهم 

جفد  لفۀیری بعم  آمده باجد، تینك یكبار دیگر به سلسله سابق، مفل  

ا  نا  هالی تساسی دفلر پادجاهی تفغانستان رت درین ل یه به تطی

 رسانیدم. 

دفلر پادجاهی تفغانستان آماده تسر ماتكره رت به تساک فف  فبه 

سلسلهً ماتكرتر سابقه به هر فلتی كه مفرد مفتفقر دفلر جاهنجاهی باجد 

 درمحیط حسن نیر دفستی فت اهم آغاز كند.

 تین ان  یفد رت در آرزفمندی آن  نابعالی برتی ح  تطیمنان بیض 

 یرمند تز امیم د  سییم میدتنم . مفلع رت مغتنم جمرده به ت دید ل یهء آ  ه

                                              1تحترتمار فایقه میپردتزد. 

 داكتر محمدیوسف                صدراعظم و وزیر امورخارجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
۱

،نیز سرگذشت سیستان ورد هیرمند از ۱35۱کتاب سفید در مورد سوابق استفاده از آب هلمند،کابل ،- 
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 مشتهفصل 

 

 جانبینت وتهیۀ متن مورد موافق آمادگی مذاکرات مستقیم

 ش(۱35۱ -۱344)
 

 :متن های مورد موافقت تهیه مذاکرات اخیر و

 ض به بعد تغییر کرد فتماک های 1۳44میتفد ماتکره فتماک تز سا 

تا  1۳4۷آزتد فمستقیم  ای تباد  مسفده های رسمی رت ۀرفر. تز سا  

هردف حافمر به فل ه در مف فا ترتی  مسفده معاهده تباد   1۳٥1

نمایندس فف  تلعادس تفغانستان  1۳۳۷ر طف  تین مدر پیام دلف نظرنمفدند فد

مرحفم تن نیرکبیر لفدین یعنی تیناه  دف  تحفی  آ   به تیرتن به تناس  

مقادیر ماهیانه  ریان مندر ه رتپفر کمیسیفن بیطر  دلتای هیلمند 

ض( باجد، بحیث تساک ح  ففا  مف فا مدنظر بفد. هیفتاً 1۳۲۹)

پفر کمیسیفن ماکفر مف فهار هملی تحفی  آ  در نظر مطابق رفحیه رت

بفده چناناه پرنسی  تقرر کمیسارت  تز هردف  ان  لبف  ۀردید ف باین 

مقاد مسفدس یک پرفتفکف  برتی تعیین فظای  فایحیر های 

کمیسارهای آ  ترتی  ۀردید. هیفتاً)چناناه در مفرد هرنفا معاهدس بین 

ف  دیگر برتی رفع تیتیفار نظرتحتمالی تلمللی معمف  تسر( یک پرفتفک

در مفرد ت سیر مرتت  مندر ه معاهده تالی ترتی  یافر. در زمان 

( بدهفر آلای نفرتحمد 1۳4۷هقر   ۸در کاب  ) آقای هویدامسافرر  نا  

تهتمادی ادرتهظم فلر تفغانستان) که در آن زمان آلای میندک رفحانی 

میرمحمدتکبرر ا فزیر زرتهر فزیر آ  فبر  فلر تیرتن با تن نینر

فآبیاری تفغانستان ماتکره نمفدند. تین تباد  نظر بدفر یک میز افرر 
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تین ماتکرتر با ف فد آناه به سفیو ادرتهظمان دفکجفر مگرۀرفر. 

 افرر ۀرفر نظر به تیتیفار نظر  انبین به مفتفقر کام  نیان امید.

هدهء هلمند رفی هفیدت ادرتهظم تیرتن در ریان ماتكرتر بر سرمعا

تین نكته تاكید فرزید كه تیرتن باید درآ  سیی  نیز جریك باجد.  ان  

تفغانی تین پیجنیاد رت رد كرد ف یاطر نجان سایر كه حا ر نیسر در آ  

ت افی فیا سیی  سیمی برتی تیرتن بدهد. مف فا میم دیگری كه درین 

تحر نفرما   ماتكرتر مفرد بحث لرتر ۀرفر مف فا سالیای نفرما  ف

یعنی سالیای یجكسالی بفد.  ان  تیرتنی پایرفر كه سیم تیرتن درسالیای 

ماتحر نفرما  )یجكسالی( تز رفی محاسبه دستگاه پیمایض آ  در دهرتفد 

تقلی  دتده جفد تما درمقاب  پیجیاد نمفد كه فلتی درسالیای یجكسالی حقابهء 

درسالیای مافف  نفرما  كه  تیرتن نظر به كاهض آ  تقلی  می یابد، درمقاب 

آ  هیرمند تز حد معمف  بیجتر تسر باید درحقمبهء تیرتن به همان تناس  

 تفزتیض بعم  آید.

 ان  تفغانی یفتستار تعیین حقمبهء تیرتن بجكلی بفد كه درآینده 

مف   كجمكض فتیتی  نگردد به همین هلر پیجنیاد سیم تیرتن در آ  

 سیی  رت لاب  لبف  ندتنسر.

هیاًر تیرتنی پیجنیاد نمفد كه درمعاهده اكر ۀردد كه تا زمانیكه 

تفغانستان آ  هیرمند رت میار نكرده تسر آ  ت افی سیی  بسفی 

تیرتن  ریان دتجته باجد. هد  تیرتن تین بفد كه كلمهء سیی  درمعاهده 

جام  سایته جفد فلی  ان  تفغانی رفی تین مفل  یفد پافجاری نمفد 

تهظمی آ  كه درسالیای نفرما  ف مافف  نفرما  برتی تیرتن كه مقدتر 

باید  ریان دتجته باجد همان بیسر فجض متر مكع  در ثانیه تسر 

فتهتمادی به هفیدت ۀ ر كه باید میان دفكجفر معاهده می هقد ۀردد تا 

ریجه نزتا رت تز میان بردترد بنابرتین یفتهض ما تینسر كه تیرتن رفی 

 آ  سیی  تارتر نفرزد.پیجنیاد سیم در 

 

 مسافرت هیات های عال رتبه برای غور بر متن آب هلمند:

بعد تز هزیمر آلای هفیدت نیسر فزیر تیرتن به تیرتن  ان  تیرتنی 

در مفرد پیجنیادتر یفد غفر مزید بعم  آفرد فیک سلسله تماسیای بین 

م  دفکجفر تز م رتی دپلفماتیک تفسط س ارر یانه های دف کجفر به ه
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آمد تا آناه یک هیمر تیرتنی که مرک  تز افتر آتی بفدند برتی ماتکره 

 فترد کاب  ۀردید: 1۳٥1سنبلو  ۹رفی مف فا ت  هلمند به تاری  

آلای محمفدفرفغی، سابق س یرکبیر تیرتن درکاب  بحیث رمیک  -

 هیمر.

آلای حسین جییدزتده رمیک تدترس پن م سیاسی فزترر تمفریار و  -

 تیرتن.

 مستجار فزیرمیتار س ارر کبرتی تیرتن در کاب  . -

 تن نیرتاغر معنفی رمیک آ  فبر  ف یر سیستان تیرتن. -

 تن نیرمحمدلا ی نفری مدیر همفمی در فزترر آ  فبر  تیرتن. -

هیار تفغانی برتی ماتکره  با هیار تیرتنی رفی آ  هلمند مرک  تز 

 افتر آتی بفدند:

، فتلی فرمیک همفمی تناجا  فتدی تن نیر میر محمدتکبر ر ا -

 هیرمند فترغندت  ، بحث رمیک هیمر.

دکتفرهبدتلفتحدکریم،مدیر همفمی سیاسی فزترر تمفریار ه  -

 تفغانستان.

 حبی  هللا کرزی، سارترتف  نمایندۀی دتیمی تفغانستان در مل  متحد.-

محمدیفس  امد، متادی تمفر جر  میانه در مدیریر همفمی  -

 ر تمفریار ه .سیاسی فزتر

همچنان یک هیمر مجفرتی که مجتم  برجاغلف نفرتحمد تهتمادی 

س یرکبیر تفغانستان در رفم، فدکتفر هبدتلحایم طبیبی س یر کبیر تفغانستان 

در دهلی  دید، نیز تعیین ۀردید تا هیمار تفغانی هندتلمفلع  تز مجفرر آنیا 

 تست اده  زم بعم  آفرد.

اتی که در آنفلر برتی غفر نیامی برین م لک هالی فزرتء طی  لس

مف فا دتیر نمفد، رفی مفل  تفغانستان که تساک ماتکرتر هیمار تفغانی 

رت تجای  میدتد تامیم  زم تتیاا کرد فآن تامیم به هیمار تفغان تبیغ  

 ۀردید تا ماتکرتر رفی آن افرر ۀیرد.

فدر تییر  دفتم یافر 1۳٥1سنبله  ۲۷ماتکرتر بین هیمتین تلی تاری  

 ماتکرتر تهیمیو ای  نجر ۀردید.

 

 ۱35۱سنبله  2۷ –کابل 
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 اعالمیۀ حکومت افغانستان در بارۀ مذاکرات راجع به آب رودهلمند:

 

یک هیمر دفلر تیرتن تحر ریاسر جاغلی فرفغی س یرکبیر سابق 

سنبله  یر ماتکره در مفرد آ  تز رفد  ۹آناجفر در تفغانستان بتاری  

فترد ۀردید. تین هیمر با هیمر تفغانی تحر ریاسر تن نیر  هیلمند بااب 

میرمحمدتکبر ر ارمیک همفمی تناجا  فتدی هلمند فترغندت  ففتلی 

ف یر هلمند ماتکرتر م الی بعم  آفردف درتین ماتکرتر که به تعقی  

تماک ها فماتکرتر چندین ساله بین حافمتیای طرفین افرر ۀرفر در 

یافر، رت ع به ترتی  فتسفید یک معاهده در مفرد ف ای برتدرتنه تن ام 

آ  تز رفد هلمندف دف پرفتفکف   یای مربفط به فظای  کمیسارتن فدیگری 

مربفط به ح  تیتیفار ناجی تز تعبیر یا تطبیق معاهده تز طریق حامیر 

تباد  نظرم ید بعم  آمد. در تمام تین مدر هیمر ها با حافمار مربفطه 

د. مرحلو فعلی ماتکرتر در کاب  با مففقیر به پایان یفد در تماک بفدن

رسید. تماک ها فماتکرتر طرفین به منظفر تباد  نظر بیجتر درکاب  یا 

 تیرتن تدتمه یفتهد یافر.

ماتکرتر ماه سنبله با تف ه به مفل  تفغانستان که درماتکرتر زمان 

زمینه رت مسافرر آلای هفیدت نیسر فزیر تیرتن درکاب  تتیاا نمفده بفد 

برتی دفتم تباد  نظر رفی تا  معاهده فپرفتفکف  های من مو آن مساهد 

برتی دفتم  1۳٥1دلف  ۳0سایر که به تساک آن یک هیمر تفغانی به تاری  

 ماتکرتر فترد تیرتن ۀردید. افتر آتی هیمار تفغانی رت تجای  میدتد:

هلند  تن نیر میر محمدتکبر ر ا فتلی فرمیک همفمی تناجا  فتدی -

 فترغندت ، بحیث رمیک هیمر.

دکتفرهبدتلفتحدکریم،مدیر همفمی سیاسی فزترر تمفریار ه  -

 تفغانستان.

 حبی  هللا کرزی، سارترتف  نمایندۀی دتیمی تفغانستان در مل  متحد.-

محمدیفس  امد، متادی تمفر جر  میانه در مدیریر همفمی  -

 سیاسی فزترر تمفریار ه .

حمد محبر مستجار جارددتفیر س ارر کبرتی همچنین آلای هید م-

تفغانی در تیرتن فجاغلی رحمر هللا میر سارتر تف  آن س ارر کبری 

 جام  هیمر بفد.
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هیمار تیرتنی بریاسر آلای میندک ا ی تا یا نام  ادرتهظم تیرتن 

با هیمر تفغانی در مفرد آ  تز رفد هلمند در تیرتن بماتکره پردتیر. تین 

دفتم یافر.هیاتین برمعاهده ف  1۳٥1دلف  10ری  ماتکرتر تلی تا

 دفپرفتفکف  آن ماتکره نمفدند.

رتپفر ماتکرتر هیاتین تفغانستان فتیرتن در تیرتن به هیمر مجفرتی 

تقدیم ۀردید  فم لک هالی فزرتء در مفرد ماتکره ماکفر در  لسو تارییی 

 تامیم تتیاا نمفد. 1۳٥1دلف  14

یندک ا ی تا یا که تز همر تیرتنی در آلای م 1۳٥1دلف  ۳0بتاری  

دفرتن ماتکرتر تیرتن ریاسر مینمفد فترد کاب  جد فدر دفرتن تلامر 

چیار رفزه یفد با مقامار تفغانی تماک حاا  نمفد. فبا محمدمفسی ج یق 

ادرتهظم ففزیر تمفریار ه در حالی که تن نیر محمدتکبر ر ا فتلی 

ندت   فدکتفر هبدتلفتحد کریم فرمیک همفمی تناجا  فتدی هلمند فترغ

مدیر همفمی سیاسی فزترر تمفریار ه فجاغلی  یانگیر ت  لی 

س یرتیرتن درکاب  حا ر بفدند میلار نمفد فدر مفرد معاهده بین 

تفغانستان فتیرتن رت ع به آ  رفدهلمند فدف پرفتفکف  من مو آن ماتکره 

 بعم  آمد.

مشترک افغانستان وایران مسافرت صدراعظم ایران به کابل واعالمیه 

 در مورد امضای معاهده آب از رودهلمند:

 

 نظر به دهفر جاغلی محمدمفسی ج یق ادرتهظم تفغانستان بتاری  

جاغلی تمیر هباک هفیدت در رأک یک هیمر فترد کاب   1۳٥1حفر  ۲1

ۀردید فبا هیمر تفغانی که ریاسر آنرت محمدمفسی ج یق ادرتهظم بعیده 

آ  تز رفدهیلمند بماتکره پردتیتند.ادرتهظم تیرتن در دتجر در مف فا 

دفرتن تلامر یفد در کاب  به ح فر تهلیح رر پادجاه تفغانستان جرفیا  

 1۳٥1حفر  ۲۲ۀردید فبا مقامار دیگر تفغانی تماک حاا  نمفد. بتاری  

( 1معاهده بین تفغانستان فتیرتن رت ع به آ  هیرمند فپرفتفکف  جمار)

( در بارس ۲ر ففظای  کمیسارتن فپرفتفکف  جماره )فدربارس ایحی

حامیر که  مایم معاهده ماکفر میباجند تفسط ادرتهظمان تفغانستان 

 فتیرتن به تم اء رسید.در پایان ماتکرتر تهیمیو مجتری آتی نجر ۀردید:

 اعالمیه
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نظر بدهفر جاغلی محمدمفسی ج یق ادرتهظم تفغانستان، جاغلی 

حفر  ۲۳تا ۲1تهظم تیرتن فهمرتهان تیجان تز تمیر هباک هفیدت ادر

تز تفغانستان بازدید رسمی بعم  1۹۷۳مارچ 14تا 1۲مطابق  1۳٥1

 آفردند.

ادرتهظم تیرتن در مدر تفل  یفد در کاب  بح فر تهلیح رر 

معظم همایفنی جر  یا  ۀردیده تمنیار برتدری فدفستی تهلیح رر 

 رر همایفنی همایفنی محمدر اجاه پیلفی رت بح فر تهلیح

 محمدظاهرجاه تظیار دتجر.

تهلیح رر معظم همایفنی با تظیار لدردتنی تز تین تمنیار تز 

ادرتهظم تیرتن یفتستارجدند تمنیار برتدرتنه جانرت به  تهلیح رر 

 همایفنی محمد ر ا پیلفی تظیار نمایند.

ادرتهظمان تفغانستان فتیرتن در حالیاه هیمر های هردف طر  

در مف فا آ  رفدهلمند ماتکرتر نیامی بعم  آفردند. بعد تز حا ر بفدند 

م( 1۹۷۳مارچ1۳ض)1۳٥1حفر  ۲۲تفتفق هردف ادرتهظمان بتاری  

معاهده تی درتین مف فا تفأم با دف پرفتفکف  تم ا فمنعقد کردند. تین 

تسناد پک تز طی مرتح  لانفنی در هردف کجفر معتبر فنافا یفتهد بفد. تین 

 ط بسیار دفستانه که مظیر پیفندهای برتدری پایدتر بین هر ماتکرتر در محی

 دف کجفر میباجد  افرر ۀرفر.
 

 دراین مذاکرات از طرف افغانستان ذوات آتی اشتراک داشتند:

 -دتکتر هبدتلفکی  فزیرزرتهر فآبیاری -محمدیان  یلر فزیر مالیه 

ک همفمی تن نیر میرمحمدتکبر ر ارمی -دتکتر هبدتفتحد سرتبی فزیرپین

 -دتکتر هبدتلحایم طبیبی س یرکبیر تفغانستان در دهلی -تناجا  فتدی هلمند 

دتکتر رفتن فرهادی سابق معین سیاسی فزترر تمفریار ه)س یرمنتی  

دتکتر هبدتلفتحد کریم مدیر همفمی سیاسی فزترر  -تفغانستان در پاریک(

 -یاریتن نیر  معه محمدمحمدی معین فزترر زرتهر فآب -تمفریار ه

دتکتر هبدتل رید رجید معافن مدیریر معاهدتر فحقف  فزترر تمفریار ه. 

حبی  هللا کرزی سابق معافن مدیریر سیاسی فزترر یار ه ف سارتر تف  

محمدیفس  امد متادی  -نمایندۀی دتیمی تفغانستان در مل  متحد

 تمفرجر  میانه در مدیریر همفمی سیاسی فزترر تمفریار ه.
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 ن ذوات آتی شرکت نمودند:از جانب ایرا

 میدی ا ی تا یا نام  نیسر فزیر.

  یانگیر ت  لی س یرکبیر تیرتن در تفغانستان.

 س یرکبیر منفچیرفرتاض، معافن تف  فزترر تمفریار ه تیرتن.

 س یرکبیرحسین جییدی زتده رمیک در فزترر تمفریار ه تیرتن.

 س یرکبیرپرفیز رت ی مجافر ادرتهظم تیرتن.

 این پفض فزیرمیتار مستجار س ارر تیرتن درکاب .منافر مج

 دتکترمحمدا ا مدیر همفمی دفتر میافص ادرتهظم تیرتن.

 هفجن  هامری رمیک دفتر معافن سیاسی فزترر تمفریار ه.

ادرتهظم تیرتن تز پایرتمی ۀرم فمیمان نفتزی برتدرتنه که تز 

رت تبرتز طر  حافمر تفغانستان به هم  آمده بفد مرتت  تجارتر یفد 

 دتجر.

طرفین تظیار یقین نمفدند که تین مسافرر ها در تستفتری مزید 

پیفندهای هنعنفی برتدری فۀسترض مناسبار هممسایگی نیک هردف کجفر 

 نقض سفدمندی یفتهد دتجر.

معاهده فدف پرفتفکف  من مو آن  یر طی  1۳٥1حفر  ۲۳بتاری  

 مرتت  لانفنی به جفری تقدیم نمفد.

 

 
 

  ین افغانستان وایرانمعاهده ب

 راجع به آب رود هلمند )هیرمند(
دفلیتن تفغانستان فتیرتن با آرفزمندی رفع دتیمی كلیه تسبا  تیتی  

درمفرد آبرفر هلمند )هیرمند( فبه سایقه )بمنظفر( ح ظ رفتبط حسنهء بین 

تلمللی فتحساسار ناجی تز برتدری فهمسایگی تامیم ۀرفتند معاهده می 

ظفر منعقد نمایند ف نمایندۀان ایایح یفیض رت لرتر ای  تعیین رتبه تین من

 نمفدند : 

 محمد مفسی ج یق ادرتهظم تفغانستان -تز  ان  تفغانستان

 تمیر هباک هفیدت نیسر فزیر تیرتن-تز ان  تیرتن
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فهر دف نماینده تهتبار نامه های یفیجرت به یكدیگر ترتیه نمفدند فآنرت 

 مفتد آتی مفتفقر نمفدند. احی  فمعتبر جنایتند فبه

 ماده اول

 درین معاهده تاطیحار ای  معانی آتی رت دترند:

 دی ( مطابق تف   نفری 11 دی )  11 -د مرغفمی 11-تل  

 بیمن ( مطابق تف  فبرفی  1۲دلف )  1۲ -د سلفتغی 1۲

 تس ند ( مطابق تف  مارچ  10حفر )  10 -د ك  10

 مطابق تف  تپری  فرفردین(  1۲حم  )  1۲ -د فری  1۲

 تردیبیجر ( مطابق تف  می  11ثفر )  11 -د غفیی 11

 یردتد ( مطابق تف   فن  11 فزت )  11 -د غبرۀفلی 11

 تیر ( مطابق تف   ف ی  10سرطان )  10 -د چنگاض 10

 مردتد( مطابق تف  تۀسر  10تسد ) 10 -د زمری 10

 جیریفر( مطابق تف  سپتمبر 10سنبله )  10د فدی  10

 میر ( مطابق تف  تكتفبر  ۹میزتن )  ۹د تله  ۹

 آبان ( مطابق تف  نفتمبر  10هقر  )  10د لرم  10

 می باجد. -آار ( مطابق تف  دسمبر 10لفک )  10دلیندی  10

در سالیای كبیسه ت افر یكرفز به مف   تقفیم ه ری جمسی رهایر می 

 جفد.

م سپتمبر سا  )یك سا  آ ( مدتی تسر تز تف  تكتفبر تلی یت - 

 مابعد.

یك سا  نفرما  آ  هبارر تز سالی تسر كه م مفا  ریان آ   –و 

تز تف  تكتفبر تایتم سپتمبر سا  مابعد درمف ع دستگاه آ  جناسی دهرتفد 

بر رفد هلمند )هیرمند( با  ترتز مدی  بندك كی چیارملیفن فپن اد فنفد 

یفن مترمكع  ( میل٥٦٦1۷1٥( تیكرفیر )4٥۹0000هزتر تیكر فیر )

تندتزه ۀیری فمحاسبه جده تسر. مقادیر ماهانه سا  نفرما  درپرتفكف  

 جماره یك من مه تین معاهده اكر ۀردیده تسر .

ً بعنفتن( جایص  -د ً بحیث )ارفا دستگاه آ  جناسی دهرتفد مح ا

به تین منظفر که آیا  ریان یک سا  نفرما  رت تجای   -محاسبهء  ریان

 نمی دهد( جنایته جده تسر. می دهد یا نی )یا

 مادهء دوم
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م مفا مقدتر آبیكه تز رفد هلمند )هیرمند( در سا  نفرما  آ  فیاسا  

مافف  نفرما  آ  تز طر  تفغانستان به تیرتن تحفی  دتده می جفد منحارتسر 

مترمكع  درثانیه طبق  دف  جماره ده  ۲۲به تفسط )متفسط(  ریان 

مطابق تقسیمار ماهانه می  1۹٥1فبرفری  ۲۸خ رتپفركمیسیفن دلتای هلمند مفر

 دف  مندرو ماده سفم تین معاهده اكر جده فیك مقدتر ت افی  ۲كه درستفن 

مترمكع  در ثانیه متناس  به تقسیمار ماهانه مجمف   4تفسط )متفسط(  ریان 

 دف  مندرو درمادهء سفم تف ی  ۀردیده فبه سایقهء  ۳كه درستفن  ۲ستفن 

 ق برتدرتنه تز طر  تفغانستان بایرتن تحفی  دتده میجفد.حسن نیر فهیی

 مادهء سوم

درظر  ماهیای سا  نفرما  آ  یا سا  مافف  نفرما  آ ، مقادیر معینه 

آ  تز رفد هلمند )هیرمند( كه در مادهء دفم تین معاهده تجری  ۀردیده طبق 

ر   دف  آتی در بستر رفد هلمند )هیرمند( در مفت ع ای  تز ط 4ستفن 

  تفغانستان به تیرتن تحفی  دتده میجفد.

۱ 2 3 4 

 ماه

 

)متوسط(  اوسط تقسیمات

جریان آب به متر مكعب 

متر  22در ثانیه باساس 

مكعب در ثانیه كمیسیون 

 دلتای هلمند

 

تقسیمات اوسط 

)متوسط( جریان آب 

به متر مكعب در 

متر  4ثانیه باساس 

 مكعب در ثانیه 

 حسن نیت

 

 تقسیمات اوسط 

 متوسط( جریان آب)

 به متر مكعب در 

 ثانیه باساس  

  3و  2مجموع ستون 

  26این جدول یعنی

 متر مكعب در ثانیه

 اكتوبر 

 نوامبر 

 دسمبر

 جنوری

 فبروری

 مارچ

 اپریل

 4ر23

 ۱0ر۷5

 ۱9ر4۸

 29ر35

 66ر۱2

 6۱ر90

 26ر30

 0ر۷۷

 ۱ر9۷

 3ر56

 5ر32

 ۱2ر04

 ۱۱ر23

 4ر۸۱

 5ر00

 ۱2ر۷2

 23ر04

 34ر6۷

 ۷۸ر۱6

 ۷3ر۱3

 3۱ر۱۱
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 می

 جون 

 جوالی

 اگست

 سپتمبر

 ۷ر64

 ۱6ر۷۱

 ۱۱ر6۱

 ۷ر93

  ۱ر9۸

 ۱ر39

 3ر02

 2ر۱۱

 ۱ر44

 0ر34

 9ر03

 ۱9ر۷3

 ۱3ر۷2

 9ر3۷

 2ر32

  الف: مواضع تحویل دهی قرار ذیل اند:

 درمف عی كه یط سرحد رفد سیستان رتلطع می كند. -1

كه در در دفمف ع دیگر بین پایهء سرحدی پن اه فیك ف پن اه فدف   -۲

یی  مدر سه ماه تز تن اا تین معاهده تفسط كمیسارتن طرفین با تثبیر فااله 

فسمر هریك تز آن دف مف ع تز یكی تز پایه های سرحدی ماكفر در  امیكه 

یط سرحد در بستر رفد هلمند )هیرمند( فتلع ۀردیده، تعیین می ۀردد. تعیین آن 

 فا جمرده میجفد.دف مف ع بعد تز تافی  حكفمتین ) دفلتین ( نا

طرفین در مفت عی كه در فقرهء تل  تین ماده تاكار یافته تاسیسار  ب:

مجترك فمناس  كه جرتیط آن مفرد لبف  طرفین باجد تهمار )تحدتث( فآ ر 

 زمه درآن نا  می نمایند تا مقادیر آ  معینه مندرو مفتد تین معاهده بافرر 

 ندتزه ۀیری فتحفی  جفد.مفثر فدلیق مطابق به تحكام تین معاهده ت

 مادهء چهارم

درسالیامی كه در تثر حفتدث تللیمی مقدتر  ریان آ  تز سا  نفرما  

آ  كمتر باجد فترلام تندتزه ۀیری دستگاه آ  جناسی دهرتفد  ریان مربفط 

به ماهیای لب  ماه مفرد بحث رت نسبر به ماهیای مجابه سا  نفرما  آ ، 

 دف  مادهء سفم به تناسبی  4م مندرو درستفن مقدتر كمتری نجان دهد، ترلا

كه  ریان فتلعی ماهیای مالب  همان سا  آ  سا  )درین افرر  ریان 

ماه مارچ مالب  تلی ماه مفرد بحث( باماه های مجابه یكسا  نفرما  آ  دترد 

برتی ماهیای آیندهء همان سا  آ  تعدی  مییابد. فمقادیر تعدی  جده 

 فم به تیرتن تحفی  دتده میجفد.درمفت ع مندرو ماده س

هرۀاه درظر  یكی تز ماهیای آینده بعد تزماه مفرد بحث، دستگاه آ  

جناسی دهرتفد مقدتر آبی برتبر یا مازتد برآ  ماه مجابه سا  نفرما  

 دف  مادهء سفم تحفی   4رتنجان دهد، آ  ماه مفرد بحث طبق ستفن 

 میجفد.

 مادهء پنجم
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تلدتمی نكند كه تیرتن رت تز حقابهء آن تز آ  تفغانستان مفتفقر دترد 

رفد هلمند )هیرمند( كه مطابق تحكام مندرو ماده دفم فسفم فچیارم تین 

 معاهده تثبیر فمحدفد جده تسر، بع اً یا كیً محرفم سازد.

تف انستان باح ظ تمام حقف  فبالی رفد هلمند )هیرمند( هرطفریكه 

 د فآنرت بمار  می رساند.یفتسته باجد تز آن تست اده می نمای

تیرتن هیچگفنه تدهامی برآ  هلمند )هیرمند( بیجتر تز مقادیریكه  

طبق تین معاهده تثبیر جده تسر ندترد. حتی تۀر مقادیر آ  بیجتر در 

دلتای س یی هلمند )هیرمند( میسر هم باجد فمفرد تست ادهء تیرتن هم 

 بتفتند لرتر ۀیرد.

 مادهء ششم

نیفتهد كرد كه حقابهء تیرتن برتی زرتهر بطفر  تفغانستان تلدتمی

كلی نامناس  جفد یا به مفتد جیمیامی حااله تز فا   آ  انایع بحدی 

آلفده جفد كه با آیرین رفجیای فنی معمف  لاب  تا یه نبفده تستعما  آن 

 برتی  رفریار مدنی ناممكن فم ر ۀردد.

 مادهء هفتم

تث( آن بمنظفر تستحكام هرنفا تبنیه فنی مجترك كه تهمار )تحد

بستر رفد در مفت عی كه یط سرحد دربستر رفد هلمند )هیرمند( 

فتلع ۀردیده  زم دیده جفد، بعد تز مفتفقر طرفین بر جرتیط 

 فمجیاار آن میتفتند تحدتث ۀردد.

 مادهء هشتم

هریك تز طرفین یكن ر كمیسار فیكن ر معافن كمیسارتزبین تتباا یفد 

ا در ت رتی تحكام تین معاهده تز ) ان ( دفلر یفد تعیین یفتهد نمفد ت

نمایندۀی كند. حفزهء ایحیر ففظای  تین كمیسارها درپرفتفكف  جماره 

 یك  میمهء تین معاهده تعیین ۀردیده تسر.

 ماده نهم

درافرر برفز تیتی  درتعبیر یا تطبیق )ت رتی( مفتد تین معاهده، 

ثانیاً تز طریق ار  مساهی  –یك طرفین تف ً تز طریق ماتكرتر دیپلفمات

 میله ثالث برتی ح  تیتی  سعی یفتهند كرد فدرحالیكه تین دف مرتبه به 

 ۲نتی ه نرسد تیتی  ماكفر بر تساک مفتد مندرو در پرفتفكف  جماره 

  میمهء تین معاهده به حكمیر محف  میجفد.
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 مادهء دهم

)بیانگر( مفتفقر تفغانستان فتیرتن لبف  دترند كه تین معاهده ممث  

كام  فدتیمی دفلتین می باجد فتحكام تین معاهده محض )ارفاً( دردتی  

حدفد محتفیار آن تهتبار دترد فتابع هی  تا  )پرنسی ( یاسایقه )پرسدنر( 

 مف فد یا آینده نمی باجد.

 مادهء یازدهم

هرۀاه یجكسالی مدهض یا برفز حا ر م بره )ففرک مادفر( 

ی هلمند )هیرمند( مفلتاً ناممكن سازد، كمیسارتن طرفین رسیدن آ  رتبه دلتا

ففرتً به مجفره پردتیته پین )طرح( ها    زمه رت بمنظفر رفع مجكیر 

فترده فیا تی ی  آن تییه فبه حكفمتین )دفلتین( مربفط یفیض پیجنیاد می 

 نمایند.

 مادهء دوازدهم

پک تز طی تین معاهده تز تارییی نافا می ۀردد كه تسناد مادله 

 مرتح  لانفنی آن بین دفلتین مبادله جفد.

تین معاهده به زبانیای پجتف، دری)فارسی( فتنگلیسی هریك در دف 

 نسیه تنظیم ۀریده فدترتی تهتبار مسافی می باجند.

درمفلع ار  مساهی  میلهء مر ع ثالث ف ر فا به حكمیر، به 

 متن تنگلیسی مرت عه میجفد.

مارچ  1۳ه ری جمسی مطابق  1۳٥1فر ح۲۲درجیركاب  به تاری  

 مییدی تم ا فمنعقد ۀردید. 1۹۷۳

 ت تمیرهباک هفید -تز ان  تیرتن  محمد مفسی ج یق     -تفغانستان  تز  ان 

 نخست وزیر ایران                          صدراعظم افغانستان

 

 (۱پروتوكول شماره )

 درباره صالحیت ووظایف كمیساران

 تفغانستان فتیرتن رت ع به رفد هلمند )هیرمند(  میمهء معاهدهء

 مادهء اول:

مقاد تز معاهده درین پرفتفكف  معاهدهء تفغانستان فتیرتن رت ع به آ  

بین دفلتین به تم اء رسیده،  1۳٥1حفر  ۲۲رفد هلمند )هیرمند( كه بتاری   

 میباجد.
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 مادهء دوم:

فیك ن ر معافن هریك تز طرفین معاهده تز تتباا یفد یكن ر كمیسار 

كمیسار تعیین می نماید، كمیسار فمعافن فی درتطبیق )ت رتی( تحكام 

 معاهده رت ع به تحفی   آن مقدتر آ   تز هلمند)هیرمند( به تیرتن كه در

 معاهده تعیین ۀردیده، تز حكفمر )دفلر(یفد نمایندۀی می كند. 

 مادهء سوم:

   می جفند.تل :  كمیسار ها تز بین مامفرین هالیرتبه مناف

  : هریك تز كمیسارتن می تفتنند درت رتی فظای  یفیض تز 

 یدمار دفن ر مجافر كه تز تبعهء مملكر یفدض باجد تست اده نماید.

معافنین فمجافرین بعیدهء  -و : تامین ماار  )هزینه( كمیسارتن 

 حكفمار )دفلر های( متبفهه جان میباجد. 

 مادهء چهارم:

ناجی تز ت رتی تین پرفتفكف  نمایندهء دفلر  كمیسارتن دركلیه مسای 

یفد می باجند فدر تمفر مربفط به تین پرفتفكف  بین دفلتین بحیث 

 )بعنفتن( مامفرین ترتباط ت رتی فظی ه می نمایند. 

 مادهء پنجم:

درسالیامی كه بر حس  جرح مادهء چیارم معاهده، مقدتر  ریان آ  

ان  تیرتنی رت ع به  ریان آ  با  كمتر تز سا  نفرما  آ  باجد فكمیسار 

تر تز مدی  بندك كی به رفد هلمند )هیرمند( در دستگاه آ  جناسی دهرتفد 

طال  معلفمار ۀردد،  ان  تفغانی ترلام مربفطه رت كه تفسط آن دستگاه 

ثبر جده تسر بدسترک فی می ۀاترد. درتثر تقا ای كمیسارتن تیرتنی، 

ریان آ  رت كه در دستگاه دهرتفد ثبر كمیسار تفغانی رتپفر ماهانهء  

ۀردیده به فی ترتمه میدترد. درافرر تقا ای كمیسار تیرتنی كمیسار 

تفغانی بافی همكاری یفتهد نمفد تا ریان آبرت دردستگاه دهرتفد مجاهده 

 فتندتزه ۀیری نماید .

 دف  تقسیمار   ریان ماهانه سا  نفرما  آ  لرتر ای   تبصره:

 تسر .

 تیكرفیر  1٥4000   تكتفبر 

 رر     1۷۲000   نفتمبر 

 رر     1۷٦000   دسمبر 
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 رر       1۷۸000    نفری 

 رر     ۲0۸000  فبرفری 

 رر     ٥۹۷000   مارچ 

 رر     11٥۸000   تپری  

 رر     10۳۳000   می 

 رر     441000    فن 

 رر     ۲11000    ف ی 

 رر    1۳۷000   تۀسر 

 رر     1۲٥000   سپتمبر 

 رر     4٥۹0000   مجموع 

 

 مادهء ششم:

كمیسارتن تفغانی فتیرتنی درمفت ع تحفیلدهی مندرو مادهء سفم 

معاهده درمفرد تندتزه ۀیری فتحفی  دهی آ  مطابق تحكام معاهده فمفتد 

 تین پرفتفكف  مجتركاً تلدتم می نمایند.

 مادهء هفتم:

كمیسارتن ( رتتجكی  میدهند  كمیسارتن تفغانی فتیرتنی )كمیته مجترك

كه منبعد بنام )كمیتهء مجترك( یاد میجفد. تین كمیته بمنظفر ح  ففا  

سریع مسای  ناجی تز ت رتی فظای ی كه بمف   تین پرفتفكف  بعیدهء آنیا 

محف  ۀردیده سعی یفد رت بكار یفتهند برد فتاامیم آن درحدفد ایحیر 

 آن  زم ت  رتء یفتهد بفد.

 شتم:مادهء ه

كمیتهء مجترك  لسار هادی یفیض رت در تفلار معینه كه تفسط آن كمیته 

تعیین می ۀردد دتیر می نماید. درحا ر ها   هریك تز كمیسارتن میتفتند دتیر 

جدن  لسهء میافص كمیتهً مجترك رت تقا ا نماید. كمیته مجترك  لسار هادی 

ا زتب  تیرتن هریك كه مفرد یفد رت در كاب  یا  زرن  تفغانستان یا در تیرتن ی

مفتفقر آن لرتر ۀیرد دتیر می سازد.  لسه میافص كمیته، درمحلی تز محیر 

 متاكرهء فف  كه در دریفتسر  لسهء ماكفر تز آن نام برده جده دتیر میگردد.

 مادهء نهم:
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كمیسارتن ۀزترض فعالیر های سا  آ  مالب  كمیتهء مجترك رتبه 

فط یفیض لب  تز تف  نفتمبر هرسا  تقدیم حكفمر های )دفلر های( مرب

می نمایند. كمیسارتن می تفتنند درهرمفلع دیگری كه مناس  بدتنند ۀزترض 

های دیگری در دتی  حدفد فظای  جان كه درین پرفتفكف  تعیین جده، به 

 حكفمر های )دفلر های( مربفط یفیض تسلیم نمایند.

 مادهء دهم:

غ  تی رتتحر ریاسر فزیر متك   تل : هریك تز طرفین معاهده، هیا

)مسمف ( تمفر تست اده تز آ  تعیین می نمایند. م مفا هیاًتین دفطر  

 )كمیتهء فزرت( رتتجكی  میدهند. 

 : كمیته فزرتء درتثر تقا ای یكی تز حكفمتین )دفلتین(  لسهء 

یفد رتدتیر می كند. كمیتهء فزرتء ایحیر دترد تا به ح  مجكیتی كه تز 

رتی( تین پرفتفكف  برفز نماید بپردتزد. كمیتهء مجترك به تطبیق تطبیق )ت 

 )ت رتی( فیاله های )تامیم های( كمیتهء فزرتء مكل  می باجد.

و : درحا ر ها   یا حینی كه ته ای كمیتهء مجترك نتفتنند به 

مفتفقه برسند، هریك تز كمیسارتن میتفتنند تز حكفمر )دفلر( یفد بیفتهند 

 لسهء كمیتهء فزرتء رت تقا ا نماید.تا دتیر جدن  

د : كمیتهء مجترك فكمیتهء فزرتء طرز تلعم   لسار مربفط یفد رت 

 ف ع می نمایند.

 مادهء یازدهم:

 درافرر هدم مفتفقر كمیتهء فزرتء، طرفین كمیته به حكفمر های 

)دفلر های( متبفههء جان رتپفر ترتمه یفهند نمفد تا تز م رتی دپلفماسی 

 تین )دفلتین( رته حلی  ست ف جفد.بین حكفم

فیاله تیكه )تامیمی كه( تزطر  كمیته ها فیا تز م رتی دپلفماسی 

افرر میگیرد باید دردتی  حدفد معاهده ف تین پرفتفكف  بفده باهی  حكم 

تز تحكام آن تنافض ندتجته باجد. تاامیمی رت كه آنیا تتیاا مینمایند 

آید به هیچف ه سابقه )پرسدنر( تیرت  فهرتلدتمی كه تز  ان  آنیا بعم  می

 بف فد نمی آفرد.

 مادهء دوازدهم:

هرۀفنه تعدی ، تغییر بات دید نظری كه درین پرفتفكف  با مفتفقر طرفین 

 من مه تاثیر ندترد. ۲معاهده فترد جفد به هیچف ه برمعاهده پرفتفكف  جماره 
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 مادهء سیزدهم:

فغانستان فتیرتن رت ع به تین پرفتفكف   زء   یت زتی معاهده بین ت

تم اء ۀردیده،  1۳٥1حفر  ۲۲آ  هلمند )هیرمند( كه درجیر كاب  بتاری  

 می باجد فتز تاری  تن اا معاهده مرهی ت  رت تسر. 

تین پرفتفكف  به زبانیای پجتف، دری )فارسی( ف تنگلیسی، هریك در 

 دفنسیه تنظیم ۀردیده فدترتی تهتبار مسافی میباجند.

ر  مساهی  میلهء مر ع ثالث ف ر فا به حكمیر، به درمفلع ا

 متن تنگلیسی مرت عه میجفد.

مارچ  1۳ه ری جمسی مطابق  1۳٥1حفر  ۲۲درجیر كاب  بتاری  

 مییدی تم ا ۀردید.  1۹۷۳

 -از جانب ایران                                        -از جانب افغانستان

 تمیر هباک هفیدت  نیسر فزیر     محمد مفسی ج یق ادر تهظم         

 

 ( دربارهء حكمیت2پروتوكول شماره) 

  میمهً معاهدهً تفغانستان ف تیرتن رت ع به آ  رفد هلمند )هیرمند(

 مادهء اول:

مقاد تز معاهده درین پرفتفكف  معاهدهء تفغانستان فتیرتن درمفرد 

ه تم اء بین دفلتین ب 1۳٥1حفر ۲۲آ  رفد هلمند )هیرمند( كه بتاری  

 رسیده تسر، می باجد. 

 مادهء دوم:

 درافرر برفز تیتی  درتعبیر )ت رتی( مفتد معاهده درحالكیه به 

مف   ماده نیم آن، ماتكرتر دپیلفماتیك یا بعدتً ار  مساهی  میلهء 

مر ع ثالث به ح  تیتی  تن ام نیابد، تیتی  به حكمیر محف  یفتهد 

 ۀردید.

 مادهء سوم:

ی تز طرفین معاهده بعد تز طی مرتح  دفۀانه مندرو درافرتیكه یك

ماده دفم تین پرفتفكف  تر اا تیتی  رت به حكمیر  زم ببیند، طر  

ماكفر باتف ی  نقطه یانقاط معینه مفرد تیتی ، تف ً دریفتسر تجكی  

هیاغر حكمیر )دریافر حقایق( رت طبق محتفیار مادهء چیارم تین پرفتفكف  
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لزفم تجكی  دیفتن حكمیر رت مطابق محتفیار مادهء پن م  فثانیاً درافرر

 پرفتفكف  بفسیله یاددتجر دپیلفماتیك به تطیا طر  دیگر می رساند.

 مادهء چهارم:

نماینده های طرفین درظر  سه ماه بعد  تز فاف  یاددتجر 

دیپلفماتیك كه درمادهء سفم تین پرفتفكف  تاكار یافته  لسه دتیر فبرتی 

قر رت ع به تركی  هیاغر حكمیر )دریافر حقایق( فطرز حاف  مفتف

تلعملی كه هیاغر ماكفر تز آن پیرفی نماید سعی می فرزند. درافرتیكه 

چنین هیاتی بف فد آید ف نتی ه ۀیری فتفایه های آن مفرد مفتفقر دفلتین 

 لرتر ۀیرد، مفافا ح  جده پندتجته می جفد.

 مادهء پنجم:

مادهء چیارم تین پرفتفكف  دربارهء درافرتیكه طرفین به تساک 

نتی ه ۀیری فتفایه های هیاغر حكمیر )دریافر حقایق( به مفتفقر نرسند، 

نقطهء تیتی  به دیفتن حكمیتی كه تز سه ه ف تركی  یافته فتجكی  آن 

 لرتر آتی افرر می ۀیرد، تقدیم یفتهد جد.

ین می تل :  هریك تز طرفین یكی تز تتباا یفد رت بعنفتن حكم تعی

 نماید.

 : حكم سفم كه رمیک دیفتن حكمیر می باجد در ظر  سه ماه بعد تز 

تعیین ته امی كه باساک فقرهء تل  تین ماده افرر می ۀیرد, به مفتفقر 

طرفین تعیین میجفد. درافرتیكه حكم سفم درظر  سه ماه تنتیا  نگردد، 

د تقا ا می طرفین یایكی تز طرفین تز سرمنجی )دبیرك ( سازمان مل  متح

نماید تاحكم سفم  رت تعیین كند. رمیک دیفتن حكمیر كه به مف   فقره   هات 

تنتیا  می جفد تز میان تتباا كجفری یفتهد بفد كه با تفغانستان فتیرتن 

مناسبار دفستانه دتجته فلی باهی  یك تز تین دفكجفر دترتی منافع مجترك 

 نباجد.

برتی ت رتی تمفریفیض طرز و: دیفتن حكمیر به تت ا  نظر طرفین 

تلعم   زم فمفثر كه با تحكام معاهده فپرفتفكف  جماره یك فتین پرفتفكف  

مفتفق باجد ف ع می كند فدرت رتی تمفرمحفله مطابق به معاهده فدر 

 دتی  حدفد آن سعی می فرزد. 

د: دیفتن حكمیر یك نسیه فیاله نامه )رتغی( اادرهء یفیض رت كه 

 د جده باجد بدسترک طرفین می ۀاترد.بد ی  كتبی تامی
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 هـ: فیاله )رتغی( اادرهء دیفتن حكمیر لطعی ف زم ت  رت تسر.

 مادهء ششم:

هرۀاه ه فی تز ته ای هیاغر حكمیر )دریافر حقایق( مندرو 

مادهء چیارم یا دیفتن حكمیر مندرو ماده پن م تین پرفتفكف  نظر بدلیلی تز 

فی تعیین یا تنتیا  جده بفد تعفیض میگردد. فظی ه باز ماند، به ترتیبی كه 

درآنافرر  لسار بعدی زمانی دتیر می ۀردد كه ه ف  دید ت ًنتاا  یا 

 دید ت ًنتیا  مفلع ف فلر  زمه برتی آجنامی كام  با همه ۀزترجار كه 

 لب  تز تعیین یا تنتیابض افرر ۀرفته، یافته باجد.

 مادهء هفتم:

تز  ان  دفلتی كه حكم رت تعیین نمفده، ماار  )هزینه های( هرحكم 

پردتیته میجفد فماار  )هزینه های( حكم سفم رت طرفین مسافیانه می 

 پردتزند. 

 مادهء هشتم:

هرۀفنه تعدی  ، تغییر یا ت دید نظری كه درین پرفتفكف  )بامفتفقر طرفین 

 ندترد .رنظمه تاثیمعاهده( فترد جفد به هیچف ه برمعاهده یا پرفتفكف  جماره یك م

 ماده نهم:

تین پرفتفكف   زء  یت زتی معاهده بین تفغانستان فتیرتن رت ع به  

تم اء  1۳٥1حفر ۲۲آ  رفد هلمند )هیرمند( كه درجیركاب  بتاری  

 ۀردیده می باجد فتز تاری  تن اا معاهده مرهی ت  رت تسر. 

ف تین پرفتفكف  به زبانیای پجتف، دری )فارسی( فتنگلیسی هریك درد

 نسیه تنظیم ۀردیده فدترتی تهتبار مسافی میباجد.

در مفلع ار  مساهی  میلهء مر ع ثالث ف ر فا به حكمیر، به 

ه ری  1۳٥1حفر  ۲۲متن تنگلیسی مرت عه میجفد. درجیركاب  بتاری  

 مییدی تم ا ۀردید . 1۹۷۳مارچ  ۳1جمسی مطابق 

 

 ازجانب ایرانازجانب افغانستان                                

 تمیر هباک هفیدت نیسر فزیر                محمد مفسی ج یق ادر تهظم

 

 : درمورد معاهده اب هلمند افغانستان شورای ملی فیصله 
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 1۳٥۲جفرتی دفرس سیزدهم در  لسو تارییی سه جنبه تف   فزتی 

ن ر فکی  حا ر بفد معاهده ماکفر رت با دف 1٥۳یفد، در حالیاه 

رأی  1۲۷ مو آن بدفن کفچاترین تغییر فتعدیلی به تکثریر پرفتفکف  من

رأی مستنا  تافی  کرد فسپک برتی  1٥رأی میال  ف 11مفتفق ف

مطابق سفم  1۳٥۲ فزتی  1۳تفجی  به یادجاه تفغانستان تقدیم جد. بتاری  

مییدی، جاه تفغانستان تین لرتر دتد رت تفجی  نمفد فلی تسناد  1۹۷۳ فن 

سرطان بفلفا  ۲٦جفر هنفز مبادله نجده بفد كه كفدتای مادله بین دفك

سردتر دتفد پیفسر ف ردیم سلطنتی در تفغانستان سرنگفن جد. ممان تسر 

یان تز لب  نقجه كفدتا رت در سردتجر فلی باتف ه به تبلیغار جدید بر د 

تم ای معاهده آ   هلمند، میتفتن ۀ ر كه كفدتاۀرتن تز تین ف ای تبیلغاتی 

بیره بردتری کردند فدرمففقیر كفدتای س ید هلیه جاه فادرتهظم ج یق بیفبی 

 بسیارتست اده نمفدند.

 فزتی  4بتاری  دیان نیزبا تین معاهده مفتفقر نجان دتد ف فتسرتن ام د

ت  هلمند رت با تین هبارر اادر  فرمان تبادله تسناد مادله معاهده 1۳٥٦

فد هلمند)هیرمند( میان من محمد دتؤد رمیک  میفر، معاهده ر»نمفد:

 1۳٥1حفر ۲۲تفغانستان ف تیرتن ف دف پرفتفکف   میمو آنرت که در 

تزطر  نماینده های با ایحیر دفطر  در کاب   1۹۷۳مارچ  1۳مطابق 

ه ض  1۳٥1به تم اء رسیده فجفرتی ملی تفغانستان آنرت در نیم  فزتی 

فغانستان آنرت در مییدی تادیق نمفده ف پادجاه فلر ت 1۹۷۳می  ۳0مطابق 

تفجی  نمفده تسر، برطبق  1۹۷۳مطابق سفم  فن  1۳٥۲ ف ی سا   1۳

ماده دفتزدهم لرتردتد ماکفر در مفرد تبادلو تسناد مادلو آن هدتیر دتده 

 1«تزطر  دفلر  میفری تفغنستان به ت رتی مندر ار آن حام میدهم.

 

 

 

 

 

                                                 
۱
 ۱3داکتر کاظم، بر رسی تحلیلی معاهده آب هلمند بین افغانستان وایران،افغان جرمن آنالین، بخش - 
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 همنفصل 

 ده آب هیرمندعکس العمل محافل سیاسی وارزیابی معاه
 
 :عکس العمل محافل سیاسی افغانستان 

درتین آلای مدده نفیسندس  تاری  رفتبط سیاسی تفغانستان فتیرتن،

باتهیم تم ای معاهده آ  هیلمند، تظاهرتتی دركاب   «رتبطه مینفیسد: 

برپاجد. در تظاهرتر  ناح یلقی ها ، ح یظ هللا تمین سینرتنی نمفد فبا 

تین هم  رت همگامی با تمریكا ف همرتهی با دتندترم   میتی تحقیر آمیز

تمریكا درمنطقه )ردیم جاه تیرتن( یفتند. پرچمی هانیز در ۀردهمامی مجابه 

تحر رهبری ببری كارم  جركر نمفدند فبا مفل  ۀیری مجابه بایلقی ها، 

تم ای لرتردتد هلمند رت بجدر تقبی  نمفدند. ۀردهمامی كفچكتری نیز 

دیمفكرتر مترلی برهبری محمدهاجم میفندفت  برپاجد كه بفسیله حز  

میال ر یفد رت باتم ای معاهدهء آ  هیرمند تبرتز نمفدند ف به تین ترتی ، 

  بیه متحدی هلیه تم ای معاهده جك  ۀرفر. 

تستد   بع ی تز میال ین تین بفد كه تین لرتر دتد، نالض تمامیر 

كف  جماره یك، به كمیسار تیرتن تر ی كجفر تسر زیرت درماده پن م پرفتف

  ت ازه میدهد كه آ  هلمند رت  در دهرتفد تندتزه ۀیری نماید .

مفل  تاری  میاند که: ۀرفهیای سیاسی چنان  ف فف ای 

زهرتۀین بف فد آفردند كه فراتی برتی تحلی  هلمی تز م اد معاهده میسر 

ر تادی پسر نجد.... بعنفتن مثا  میفندفت  كه یفد درهنگام لدرر ف د

های میم دفلتی درین ماتكرتر جركر دتجر فحتی بقف  مرحفم ادیق 

فرهن  درآن زمان حتی حا ر به تم ای لرتر دتد با جرتیط بسیار بدتر 

تین تبلیغار درمیان  .نیز بفد، باتم ای تین لرتر دتد به میال ر بریاسر

جفد ف باز مردم نیز تاحدی مفثر بفد، زیرت هیرمند در تفغانستان زتده می
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درتفغانستان تز مفو فتیطم فرف می ماند فدریاك تین سرزمین فرف می 

كیلفمتر دفر ترتز سرچجمه یفیض مرزی به طف  تقریباً پن اه 1۲00رفد. 

 1 .«كیلفمتر رت با تیرتن تجكی  میدهد.

نفیسنده بعد تز نق  نااتی تز ۀزترض کمیسیفن بیطر  ما  

نستان م بفر بفد تابرتی تز میان بردتجتنن بیر حا  تفغا»رفدهلمند مینفیسد:

مانعی در رته ۀسترض رفتبط حسنه باهمسایهء غربی یفیض بیامی بپردتزد. 

زیرت كجفر های همسایه تز چنین دتد ف ستد ها ناۀزیر تند تما تینكه تدها جد 

بر تساک تین معاهده سیم تیرتن یك هجتم حاهء آ  هلمند تسر نیز درسر 

درزمانیكه برتی آبیاری نیاز به  آ  تسر بیجتر تز مقدتر نیسر زیرت تیرتن 

 آبی رت می ۀیرد كه لرتر حكمیر مك ماهفن به تین كجفر تعلق می ۀرفر.

تماچنین بنظر می رسد كه تیرتن هنفز هم تز آنچه كه بدسر آفرده 

هـ ض تز طر  مفسسه چا   1۳۷1رت ی نیسر. دركتابی كه درسا  

رتن تحر هنفتن ) تیتی  دفلتین تیرتن فتنتجارتر فزترر یار هء تی

فتفغانستان درمفرد رفد هیرمند( به نجر رسید، ۀاجته تز تینكه تدها های 

تر ی نارفتمی نیز مطرح جد، تم ای لرتر دتد هلمند )ۀاجتی بزرت تز 

 ان  تیرتن( هنفتن ۀردید. درین كتا  تحر هنفتن )حكمیر دلتا( آمده 

فه بفدن فدیالر تهدت  سیاسی دریافص چگفنگی فیكطر»....تسر:

هیرمند، دربیض مربفط به ترزیابی كمیسیفن  –تنگلستان در حكمیر دلتا 

دلتا به تجباا تجاره جده تسر ف تما غرض تز آنچه به طفر ت ما  درمفرد 

جرتیط تنعقاد فبطین لرتردتد ها فحكمیر ها در تین بیض ففاف  لبلی 

ی، بررسی فمطالعار همیق تری مقاله به آنیا پردتیته جده تسر. پیگیر

تز ان  كارجناسان ف متیااان تمربه منظفر بیره بردتری در طرح 

م دد مف فا،  یر تحقا  حقف  حقهء كجفرمان می باجد. تز آن امی كه 

 ریان تمر فحتی آیرین لرتر دتد منعقد جده به ن ع دفلر تفغانستان فۀاجتی 

یرسد كه حكفمر  دید بزرت تز  ان  تیرتن بفده تسر، بعید بنظر م

تفغانستان درادد طرح تین مف فا برآید.بنابر مرتت  فف  فباتف ه به 

كجمكض های دتیلی فبین تلملی تفغانستان فتف اا منطقه،  ف بین تلمللی 

فمفلعیر  بسیار مناس  كجفرمان، جرتیط مناسبی رت برتی طرح م دد 

                                                 
۱

 20۱0سال  –بخش هفتم  -افغانستان وایرانوحید مژده،روابط سیاسی  افغان جرمن آنالین،  - 
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اسر كه تلدتمار مف فا حقابهء تیرتن تز هیرمند فرتهم آفرد. بسیار ب 

 1« مقت ی معمف  ۀردد.
 

 اعضای شورای ملی با معاهده آب هلمند:  مخالفت  

مقاله تیاه در دفاا تز معاهده آ  هلمند به تستناد دتکترکاظم در

مااحبه تن نیر ر ا، رمیک هیار تفغانی در معاهده آ  هلمند نفجته تسر 

جفرتی ملی مفرد مف ع ۀیری میال ان معاهده ماکفربیافص در ،در 

تبرتز نظر در مفرد تعدتد کسانیاه در برتبر » دفرس سیزده چنین مینفیسد:

معاهده آ  هلمند مفل  میال  ۀرفتند، کار مجا  تسر،زیرت تغل  

 ریانیای سیاسی یفرد ف بزرت تهم تز چ  ف رتسر ف میانه ف نیز تعدتد 

ممان من رد جام  میال ان میجفند که نام ۀرفتن هریک نا دیگر بافرر

تسر. تۀر تز فتبستگان حزبی بگاریم که همه با نامیای جان آجنا هستند، 

 ولسی جرگهتف ه ما در تین ا به تجیاص سرجناک، بیافص نمایندۀان 

معطف  میجفد که یفد رت غیر فتبسته به  ریانیای سیاسی میدتنند ف تما در 

اهده در مظاهرتر فعا نه تجترتی نمفده ف نیز کسانیاه حین بحث رفی مع

 «فلسی  رۀه رسما میال ر یفد رت تبرتز کردند.

سپک تز لف  هبدتلغ ار فرتهی فکی  مردم با بلفی فرته؛ فدیدترض با 

محمد مفسی ج یق در بارس » : می نفیسد 1۹۷۳مفسی ج یق در ماه مارچ 

معاهده آ  هلمند نظر مرت  فیا جد. برتیض ۀ تم که دریای هلمند یک دریای 

متر ماع  آ  دتده جفد  ۲٦تان تسر ف نباید به تیرتن به مقدتر دتیلی تفغانس

ف درتین معاهده که برتی تیرتنی ها در مح  جایص  دیرتفد  دهرتفد  در 

تندتزه ۀیری  یک  تفغانستان مرکزی ت ازه ت تیض میدهد، تین جایص  مح 

ت افزآجاار برحاکمیر ملی تفغانستان تسر. من درتییر ۀ تار یفد به محمد 

فسی ج یق ۀ تم که در تفغانستان بسیار ادرتهظمان آمده ف رفته تند، چرت م

آنیا به همچف یک مسملو بزرت دسر نزده تند ف جما چرت حا  مییفتهید تین 

مسملو مغلق رت تینطفر به سرهر ح  کنید؟ در چجمان مرحفم محمد مفسی 

ج یق تجک  اری جد ف به  فت  من ۀ ر:  به همین هلر تسر که 

تینقدر هق  مانده تسر. حا  من فیاله کرده تم که تمام پرتبلم های  انستانتفغ

 «تفغانستان رت ح  یفتهم کرد ف بعد تز آن تاری  برمن ل افر کند.

                                                 
۱
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ف  ۲0٥،ا حه 1۳۸۲)هبدتلغ ار فرتهی، تفغانستان د دمفکرتسی تف  میفریر په کلفنف کی،چا  

۲0٦  )  

معاهده آ  هلمند » سد:فرتهی،درمفرد تافی  آن معاهده می نفی

ض  با تکثریر در م لک  1۳٥۲ فزتی  ۲ مطابق 1۹۷۳ماه می  ۲۲بتاری  

 1٥۳ه ف به تعدتد ۲1٦همفمی فلسی  رۀه به تافی  رسید که تز  مله 

فکی  به تامید معاهده رأی دتدند فتزطر   1۲۷ن ر فکیی حا ر م لک، 

ممتنع دتده جده فکی  به جمف  من  فرتهی  رأی میال  ف یک ن ر رأی ۲٥

بفد. تین معاهده در مجرتنف رۀه نیز تافی  جد ف پادجاه تفغانستان آنرت 

.«تفجی  کرد
 

 ( ۲1۷) ا حه  

دلچس  آنسر که لب  تز طرح مف فا به »دتکترکاظم تدتمه میدهد:

م لک همفمی فلسی  رۀه پانزده ن ر فکیی میال  معاهده تامیم ۀرفتند 

لی آن  رۀه رفته ف سعی کنند تا تافی  تا در کمسیفن رفتبط بین تلمل

رت برتی چند ماه به تعفیق تندتزند. فرتهی به جمف  یفدض تز بع ی  معاهده

فکیی ای  نام می برد:هبدتلرؤ  بینفت، هزیزهللا فتا ی، محمد تسحق 

هثمان، یارمحمد دلیلی، هبدتلاریم همریی ، محمد هاجم تره کی، حا ی 

، حا ی  هبدتلحمید زهری درسر تسر.ک زهری  هبدتلفها ، هبدتلم ید

سپک  تز لف   میرهلم مظلفمیار. هبدتلرجید نفرزی، سیدرسف  فافر ف

ه ف بیجتر  ۲۹فرتهی می تفزتید که: دریک کمسیفن تیتااای نباید تز 

ه ف میال  در  1٥تجترتی دتجته باجند که درتینافرر با مف فدیر 

هده میسر می جد. تما فلتی تافی  معا کمسیفن، تماان به تعفیق تندتیتن

کمسیفن مف فا رت مطرح کرد، دفعتاً یای تز پانزده فکی  میال  نظریفد 

برای شرح مزید ) رت تغییر دتد ف کمسیفن با تکثریر نسبی معاهده رت تامید نمفد.

 («کتاب مذکور 2۱2تا  2۱0شود: صفحه  دیده

 

   :لسی جرکهودر آقای فراهی توسط فنی محصالن افغانی درهندگزارش    

حین بحث مف فا معاهده در م لک همفمی »دتکتر کاظم مینفیسد:

نفبر سینرتنی ۀرفر ف  فلسی  رۀه هبدتلغ ار فرتهی فکی  با بلفی فرته

فکیی محترم  تمرفز فلسی  رۀه بریک مف فا میم بحث می  :»ۀ ر 

نماید که فیالو همچف مف فهار تز ایحیر لفیه  رۀه تفغانستان میباجد، 

فلی من به حیث یک فکی   یر تف ی  مفل  یفد در مفرد معاهده آ  تز 

تسر، باید نظر یفد رت تبرتز  رفد هلمند که درتین م لک همفمی مطرح
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تف بعد تز یک مقدمه کفتاه، متنی مبسفطی رت به زبان دری  لرتمر .«دترم 

تن  کرد که حافی پن  فقره بفد ف د یلی رت که تز نظر تینیای ف تارییی در

تین ۀزترض تزطر  تتحادیه محالین  .بفد، ترتمه نمفد متن ۀزترض یافته

هلمند نفجته جده ف برتی فرتهی  تفغانی در هند رت ع به ییهای معاهده آ 

 ترسا  ۀردیده بفد.

تینیای تتحادیه محاین تفغانی درهنرد رت تز  ۀزترضمام  دتکترکاظم متن 
 بدسر میدهد:در مقاله دیگری چنین  ان  آلای فرتهی 

فکرریی محترم حررا  تزمحتفیررار  تیررن معاهررده معلفمررار ایرر  برره تطرریا »  
 م لک محترم رسانیده میجفد:

مطابق ماده تف  تین معاهده م مفا  ریان آ  در یک سرا  نفرمرا  در  - 1
دیرتفر  درمتن معاهده دهرتفد  نفجته جده تسر  چیار ملیفن ف پن  ارد ف 

( مترر  1۸0یاارد فهجرتاد )  ( کره معراد  4٥۹0000نفد هرزتر تیارفرر ) 
 ف لررتر  ردف  پرفتفکرف  جرماره یرک تیرن .ماعر  فری ثانیره تسرر، میباجرد

معاهده در ماه های حفر، حم ، ثفر ف  فزت بطفر تفسط یک ادف چیر    
ثانیه در دریای هلمند  ریان دترد ف در هجر مراه    متر ماع  آ  فی 140

( مترماعر  آ  فری ثانیره ف در  40)  بالیمانده سا  طفر تفسط ار  چی 
 ( متر ماع  آ  فی ثانیه به تیرتن تحفی  ۲۲هجر ماه کم آبی طفر تفسط) 

میگردد که به تین حسا  در چیار مراه آبییرزی پرن م حاره ف در هجرر مراه 
م مرفا آ  یعنری تز چیر  مترر ماعر  آ  فری ثانیره،  کم آبی بریض تز نار 

 تحفی  ۀردد. تیرتن باید بیسر ف دف متر ماع  آ  فی ثانیه به

طبق پرفتفکف  یک تین معاهرده در مراه فبررفری یعنری مراه دلرف در یرک   -۲
ف هجرر هرزتر تیارر فرر )  دف لرک   دهررتفد دیررتفر  سا  نفرما  جایص

تسرر کره  متر ماع  آ  فری ثانیره معیرار تعیرین جرده 10۲( یعنی  ۲0۸000
اعر  آ  آن بره مترر م ٥1رتپفر کمسیفن بیطر  ارر   144لرتر جماره 
مترر ماعر  آ   ۷۸میتفتند. که در برو دلف لرتر تیرن معاهرده  کفهک رسیده

تیرن حسرا  تۀرر سرا  فتلعرا نفرمرا   فی ثانیه به تیرتن تحفی  میگردد، که بره
دیگر کره  متر ماع  آ  فی ثانیه تز اییره ک ای ف یا اییره ۲۷باجد، باید 

 دتکترکراظم  رتن تحفی  ۀردد.به مار  تفغانستان تهمار ۀردیده باجد، به تی
 ب ررای ارردهزتر، آن رتتسررتعما   لررک فدتیرر  لرری  نفجررته  رت  لررک کلمرره 
ً ۀزترض  که میدتند   .تسر هندی نفجته جدهن ریک بقلم  تساسا
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رتپرفر یرفد نفجرته تسرر کره در دریرای  ۹4کمسیفن بیطرر  در جرماره  - ۳
فر ناررده بعد تزچیاربر ک، بررتی چیر  رفز آ  هبر 1۸۷1هلمند در سا  
کره تز بنرد کمرا  یران  دریای هلمند پایانتر تز  رفدبرار  1۹0۲تسر. درسا  

یعنری  1۹0٥پن اه می  با تر فتلع تسر، بررتی سره مراه یجرک برفد. درسرا  
سییبیای بیاری بسیار کم بفد، در فلر جردر ۀرمرا همران سرا ، آ   سالیاه

نگاجرته تسرر ف   رفدپریران  بررتی دفمراه دریرای هلمنرد تز  نیرر نرادهلی  ف
دریرای هلمنرد  (1۳۲٦) 1۹4۷همچنان لرتر معلفمار تهالی نیمرفز در سا  

طررفری یجرررک ۀردیررد کررره در منطقررره  میرران کنگررری  مررردم آن رررا بررررتی آ  
بره  1۹۷1در دتی  دریای هلمند چاه هرا ح رر کردنرد. یجرک سرالی  نفجیدنی

جدید آ  مف فدیر اییره ک ای بازهم للر  همه ما ف جما معلفم تسر که با
 در منطقه س لی هلمند محسفک بفد.

فکرریی محترررم  در سررالیای آینررده تۀررر یاسررا  تحررر نفرمررا  باجررد ف جررایص 
فیاررد پایررانتر تز نفرمررا  یعنرری ب ررای  ٥0دهرررتفد در برررو دلررف مقرردترآ  رت 

دهد، که تین مقدتر طبق  متر ماع  آ  فی ثانیه نجان ٥1متر ماع ،  10۲
 تفغانستان تز آن هی  تست اده هرم ننمایرد، تیرن مطالعار کمسیفن بیطر ، تۀر

مقدتر آ  به کفهک نمیرسرد ف  رایع میگرردد. فلری مطرابق معاهرده حرق آبره 
متر ماع   40متر ماع  به  ۷۸می یابد یعنی تز  فیاد تقلی  ٥0تیرتن هم 

 40هلمنرد آ  نباجرد، بایرد  فی ثانیه تقلی  می یابد. یعنی باف فدیاه در دریای
به تیرتن تحفی  ۀردد کره تیرن مقردتر آ  رت تفغانسرتان تز ک را  متر ماع  آ 

فچطفر تییه یفتهد کرد.  تین تستد   غیر منطقری تسرر، زیررت تقلیر  حقمبره 
تیرتن، تابع تقلی  مقدتر آ  در دستگاه دهررتفد تسرر ف تۀرر در آن را هری  آ  

 نباجد، حقابه تیرتن یفد بیفد ا ر میجفد . کاظم 

ط تللیمی فتدی هلمند، میافاا در  فتر منطقه دلتا که مطابق به جرتی - 4
رتپفر یفد در تمتدتد دریا تز بند کما  یان  144کمسیفن بیطر  درجماره 

محاسبه کرده تسر، یعنی تۀر تز  فیاد ٥0تا کفهک، مقدتر  ایعار آنرت 
 ایعار طف  دریای هلمند ف  ایعار دتی  تنیار بعد تز منطقه کفهک 

ییبیای ماه های حفر، حم ، ثفر ف  فزت با ماار  ار  نظر جفد ف س
 ۷0کمر جان لرفض با م اد دف  یار ی اییره ف کنترف  هم ۀردد، مقدتر 

هزتر تیار فر زمین پرفده فتدی  ٥٥0متر ماع  آ  بالیمانده حتی برتی
هلمند ک ایر نیفتهد کرد. ف تلغانستان برتی آبیاری ادهاهزتر تیار زمین 

، کجک نیفد، دجر ریگستان مارۀف، ۀفدزره، ترتیف، مفسی للعه، نفزتد
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یاض ساحه نیمرفز ف دجر بگفت که لبیً  یر آبیاری تز رفد هلمند  ترت ی
 سرفی هم جده تسر، تز ک ا آ  تییه یفتهد کرد؟

 144ف  14۳،  14۲،  1۳۸،  ٦1،  ۳1،  ۲۸،  4حا  تز مفتد  - ٥
یم مینمایم: در مفتد رتپفر کمسیفن بیطر  به م لک محترم معلفمار تقد

فف  رتپفر نفجته جده تسر که سیستان تز لحاظ  غرتفیامی  زیای 
تفغانستان تسر، در منطقه دلتا در یک سا  ار  چیار تن  بارتن می بارد 
که آنیم ففرتً  ا  ف تبییر میگردد. زرتهر درآن منطقه منحار به آبیاری 

 ادهزتر( زمین تسر لک تیار ) پن ٥میباجد، منطقه سیستان  معا جام  
لطعه  هزتر تیار آن سا نه کجر میجفد ف طبق هر  منطقه یک 14۹که 

 زمین بعد تز سه سا  یک بار کجر میگردد ف به هفض یک تیار فر )
هزتر تیار  ٦، کافی دتنسته جده تسر، تسر ( متر ماع  آ  فی ثانیه 1.۷۸

که تین مقدتر  فر دیگر برتی مار  تهالی ف مفتجی آن تفزفده ۀردیده تسر
 متر ماع  آ  فی ثانیه رسیده تسر. 11 معا به 

مترماع  آ  به نام )حسن نیر( تزطر   4فکیی محترم  برهیفه بیجض 
متر ماع  آ  فی ثانیه تزین  یر دف برتبر جرده تسرر 11پادجاه تفغانستان، 

فیاد  ایعار ف در دتی  نیرهای منطقه  ٥0که تز بند کما  یان تا کفهک 
 10.۸فیاد  ایعار لبف  ف محاسبه جده تسر کره مقردتر )  ٥0ن نیز سیستا

متر ماع  فی ثانیه رسریده تسرر یعنری تز بنرد کمرا   ۲٦( متر ماع  آ  به 
( مترر ماعر  آ   10.۸متر ماع  آ  فی ثانیه رها ۀردد ترا ) ٥۲یان باید 

هررزتر   1٥0برره ترت رری سیسررتان برسررد ف تیرررتن برره هررفض یررک فنرریم لررک   
ن یفد، حا  تمام ترت ی منطقه سیستان رت کره برالغ برر پرن  لرک   تیار زمی

هزتر  تیار زمین میگردد، لرتر هر  آن منطقه میتفتند به تین مقدتر   ٥00
  «.آ ، آبیاری نماید

من تین معاهده رت به  رر مردم » فکی  فرتهی در یتم بیانیه یفد تفزفد:
در کتا   متن ۀزترض ترسالی )«.رتمتفغانستان میدتنم ف آنرت رد می نمایم. با تحت

کتا ( ۲1٦تا  ۲1۳ا حه غ ارفرتهی،
 
-www.afghan  کاظم مقاالت داکترآرشیف   

german.net/Tahlilha_PDF/kazem_sa_answer_to_sistani. 

 

 ٦4ماده  داتنبرتس، سینان فکی  فرتهی تستاد کاظم  دیگرر ترتباط باد

تادیق »ان تاری  میاند که تفغانست 1۳4۳بند دفم، لانفن تساسی سا  

معاهدتر بین تلدف ، فرستادن لطعار تردفی تفغانستان  به یارو، تهطای 

تمیتازتر دترتی تهمیر در تلتااد ملی بجمف  تنحاارت ازه نجر پف  ف تیا 
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برطبق تین ماده تادیق معاهدتر بین « لر ه تز ایحیر جفری میباجد.

ی  لرتر دترد، تز فظی و جفرتی تلدف  که معاهده آ  هلمند نیز در آن رد

ً دیده  ملی تفغانستان تسر ف لزفمی به رفیر دتدن آن به لفیه  رۀه لانفنا

نمیجفد ف تزطر  دیگر چفن آ  دریا یک ماده لاب  ت دید تفلید همه ساله 

تسر ف درحالر نفرما  ف سالیای سییبی که سیمیه آن در معاهده درو 

فد، لات تعیین حقمبه برتی تیرتن ف تبیر ۀردیده تسر، کمبفد آ  تحساک نمیج

هر  تارییی آن  مقدتر آن به رفی لفتنین بین تلمللی ف نیز با درنظر دتجر

یک مف فا میم بفد ف طفریاه در سؤت  لبلی تجاره جد که تۀر تین حقمبه 

در آنفلر تعیین نمیجد، تکنفن ما م بفر بفدیم مقدتر بیجتر آ  رت تز دریای 

فتۀاتر جفیم.لات مرفر زمان تکنفن بر تهمیر تثبیر حقابه در هلمند به تیرتن 

 بگذارید تاریخ» آنفلر، میر تامید می ۀاترد ف آنچه رت مفسی ج یق ۀ ته بفد

زمینه  تحقق می پایرد ف حقانیر تلدتمار تف رت در تین« برمن قضاوت کند

 «ۀاجر زمان ثابر می سازد.

 مخالفت هاشم میوندوال:

اهده تقسیم آ  هلمند، محمدهاجم میفندفت  بفد که یای تز میال ان مع

 در پاری زرنگار بیانیه یی در میال ر با تم ای 1۹۷۳مارچ  1۳بتاری  

معاهده آ  هلمند تیرتد کرد. تستاد کاظم متن سینرتنی میفندفت  رت تز کتا  

حفر  تجاره  ۲۲معاهده منحفک ف مردفد  »آلای فرتهی چنین تلتباک میاند:

ت  هلمند تسر که بتاری  ماکفر بین ادرتهظمان تفغانستان ف به معاهده 

در کاب  به تم اء رسیده بفد  کاظم  هم تز نظرسیاسی  1۳٥1تیرتن درسا  

ف هم تز نظر حقفلی در مفلعی تم اء میجفد ف به جالی تم اء میجفد که 

به هی  افرر پایه تهتبار سیاسی ف لانفنی ف ملی ندترد.تزنظر سیاسی به 

که یک حافمر رف به زفت  که به حام لانفن تساسی یک چند  یاطری

ماهی تزهمر آن بالی نمانده تسر  مقاد میفندفت  درتین ا یتم دفرس تقنینی 

سیزدهم جفرت بفد که با آمدن دفره دیگر حافمر باید تستع ی دهد ف م ددتً 

ادرتهظم مؤظ  تز فلسی  رۀه کس  رأی تهتماد نماید  کاظم  ف همچنان 

یفدض ناا  ندترد ناا  کابینه؟ جاید مقاد تز فلسی  کابینو که حتییک 

 رۀه باجد   کاظم ، نمیتفتند در یک مف فا ملی متعلق به مردم تفغانستان 

 که حدتل  باید به سفیو یک لفیه  رۀه درباره آن فیاله بعم  می آمد،

تین  تامیم بگیرند ف تامیم نیامی تتیاا کنند.... ما همچنان می بینیم که
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معامله ۀری در ف ای تن ام می یابد که ماتفم، مدففن ف تز تاهان پفجیده 

تسرتری مف فد تسر که  تسر ف حتی حافمر تهترت  میاند که درین باره

آنرت نمیتفتند باطیا مردم تفغانستان برساند. ماحتی نمیتفتنستیم تز متن تین 

بع تیرتنی به  رتید ف معاهده آۀاه جفیم، تۀر تین معاهده رت تف ً یفد منا

مطبفهار به نجر نمی سپردند ف تین معامله در هق  مردم تفغانستان ف بدفن 

تطیا مردم تفغانستان ف بدفن ایحیر ف پجتیبانی تز مردم تفغانستان تن ام 

 جده تسر ف یفتهد جد، فلی ملر تفغانستان نیفتهد ۀاتجر که تین معامله

ه ما یک مع لو ادساله رت یاتمه دتده تیم. لاطعیر پیدت کند... بما میگفیند ک

تیرتن پیجنیاد ما رت لبف  کرد. پک بیامید ببینیم که با  آنیا میگفیند که دفلر

تین معاهده آیا آنیا یک مسأله رت که مف فد نه بفد، یاتمه دتده تند ف یا 

هزترتن مسایلی رت تازه به ف فد آفرده تند؟ آیا آنیا یک دهفتی درفغین رت 

ه دتده تند ف یا با تیرتن یک دهفتی دتیمی رت پی ریزی کرده تند؟ آیا آنیا یاتم

جده   میانگیر تیتیفار رت تز بین برده تند ف یا تازه برتی تیتیفار میان ی 

تند؟ آیا آنیا بررسی تیتیفار ادساله رت که مف فد نبفد، برتی آناه هیرمند 

حق تهترتض ندترد، تزبین دریای تفغانستان تسر ف کسی با ما دربارس آن 

برده تند ف یا تیناه رته رت برتی تین تیتیفار باز کرده تند؟... جما دریایی رت 

تسر ف حقی رت که تز تفغانستان تسر ف برما  مردم  که تز تفغانستان

تفغانستان چی حق دترید که آنرت به دیگرتن بیجض کنید ف آنرت حسن نیر نام 

متر ماع   4پادجاه تفغانستان تسر فمقاد همان بگاترید  تین تنتقاد متف ه 

 ۲۲فی ثانی آ  ت افی تسر که پادجاه تفغانستان آنرت به نام حسن نیر بر 

مترماع  فی ثانیه هیفه نمفد  کاظم  آیر تین جامپفی فرتنسفی یا رفغن 

بناسپتی نیسر ف یا برن  دیره دفنی نیسر که آنرت به همسایه یفد بیجض 

 ( 2۱۸و  2۱۷برگرفته از کتاب فراهی... صفحه تر کاظم :داک) «بدهیم....

 چند ناته تز بیانیو مرحفم میفندفت  چنین تباره میاند:دتکتر کاظم بر

یای تیناه حافمر تز نظر لانفنی تا زمانیاه تنتیابار دفرس بعدی » 

جفرت تامی  نگردیده ف جفرتی  دید باار آغاز نارده باجد، همچنان پابر ا 

ر های لانفنی یفد بریفردتر بالی میماند، بیافص که هنفز ف تز ایحی

دفره  اری جفرت به پایان نرسیده باجد، حالر هادی جمرده میجفد. لات 

حافمر ف جفرت در تین حالر دترتی تهتبار سیاسی ف لانفنی  زم در  یر 

 تساسی میباجد. ت رتی تمفر محفله برطبق لانفن
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یفد تز نقض مردم در تین تامیم دیگر تیناه میفندفت  در بیانیه  

چندبار سین ۀ ته، درحالیاه ماده چی  ف یام لانفن تساسی آنفلر تاری  

و از  قاطبۀ ملت  شورای افغانستان مظهر اراده مردم آنست»میاند که 

نمایندگی میکند. مردم افغانستان به توسط شوری درحیات سیاسی مملکت 

ا بیجتر تز آناه ف ه حقفلی سین تزنقض مردم در تین « سهم میگیرند.

به نمایض میگاترد که هد  آن  دتجته باجد، ف ه سیاسی ف حتی تحساساتی رت

 تحریک رفحیه هامه تسر تا یک تا  حقفلی. 

پادجاه تفغانستان ف اکر برن   دیره « حسن نیت »در مفرد پیجنیاد 

 دفن  باید هیفه کرد که برطبق لانفن تساسی فا  پادجاه، بیافص ماده

مترماع  فی  4بند آن ماده، تزدیاد  1۷نیم ف ایحیر های پادجاه مندرو 

ثانیه آ  ت افی بنام  حسن نیر ف نیز آیرین تلدتم  بسیار کمتر تز سامر 

ممث  حاکمیر ملی »ایحیر های فف  تلعاده پادجاه بفده تسر که به حیث 

. تیناه ترتدر آن مقدتر آ  رت بر  سیمیه مفرد بحث هیفه نماید« تفغانستان 

میفندفت  به جیص پادجاه بعد تز تستع ی تغییر کرد ف مسیر میال  رت به 

یفد ۀرفر، سؤتلیسر  دتۀانه که در تین بحث نمی ۀن د.  یقیین دترم که 

تۀر میفندفت  تکنفن حیار می دتجتند ف ریان مرفر زمان رت می دیدند، 

در آنفلر تثبیر یفد به سؤتلیای مطرفحه یفد  فت  می ۀ تند که تۀر 

حقمبه افرر نمیگرفر ف مف فا به  ریانار بعدی محف  می جد، 

تفغانستان چه سندی در دسر میدتجر که تکنفن در تزتی تدهاهای تیرتن 

مبنی بر مطالبه مقدتر بیجتر آ  تز دریای هلمند دسر آفیز حق یفد میارد؟ 

ردیده تسر که یفجبیتانه در بند سفم ماده پن م معاهده تین محدفدیر اکر ۀ

ایران هیچگونه ادعایی برآب هلمند)هیرمند( بیشتر از مقادیری که طبق »

این معاهده تثبیت شده است، ندارد، حتی اگر مقادیر آبیکه بیشتر در دلتای 

سفالی هلمند )هیرمند( میسر هم باشد و مورد استفاده ایران هم بتواند قرار 

 ۱ «گیرد.

 

 :با معاهده  کابل پوهنتون حقوقن ااستادو مخالفت داکتر محمدحیدر

یاد میاند که  تفغانستان در لرن بیسر، مفتنع  یدتکترکاظم تز کتاب

دتکتر فمفل  آن تارییی در رته تستقرتر دفلر لانفن درین کجفر  نام دترد 
                                                 

۱
 ۱5، افغان جرمن آنالین، بخش .....داکترکاظم، بر رسی تحلیلی معاهده آب هلمند - 
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محمد حیدر، سابق تستاد پفهنحی حقف  ف هلفم سیاسی ف بعدتً رمیک 

آۀسر  ف درجده ا حه نفجته  4۳٦در  بفده تسر.کتا  پفهنتفن کاب 

در باره معاهده آ  ل  در  نف  کالی فرنیا به چا  رسیده تسر. مف ۲014

برهیفه آناه جفرفی تم ای معاهده رت بریی  » هلمند نفجته تسر که: 

پینیای  آینده تض تلقی میارد، تحزت  طرفدتر مساف بیافص  ناح پرچم 

فد ف ممانعر یلق میارد،  معی تز نزدیای تفغانستان با تیرتن در هرتک ب

تز هناار ملی هم طرفدتر تین نفا کنار آمدن ها با تیرتن نبفدند، به جمف  

نفیسنده  دتکتر محمد حیدر ، زیرت بع ی مفتد آن فت حا در ت اد با 

تفغانستان بفد. به ۀمانم در تییه مفتد تین لرتردتد هنااریاه  حاکمیر ملی

ه ف مفسی ج یق رت زیر تأثیر ۀرفته ف تجفیق تمای  تیرتن ۀرتمی دتجتند، جا

کارمندتن  کرده باجند فی تل مله فرهن  میرمحمد ادیق ... در اب ا کردن

تیرتنی در یای تفغانستان هی   رفرر نبفد... محمد مفسی ج یق سیاسر 

 کتا ( ۲۷۸ف  ۲۷۷) ا حار  «دتجر. غر  ۀرتمی

ل  تسر، نحفه تی دتکتر کاظم هیفه میاند که :آنچه درتین کتا   ا

بحث مؤل  درمعرفی چیره های فعا   تتحادیه تستادتن  پفهنتفن کاب  تسر 

که با اکر نامیای جان میتفتن به ماهیر تفاار سیاسی بیجتر آنیا پی برد که 

به  ریان مسمی به  جعله  افید  مربفط بفدند. همین ها بفدند، به  تکثر

دتکتر سیدهاجم ااهد ف  جمف  دتکتر حیدر، پفهاند ف   ربی پدفتی،

دیگرتن که مظاهرتر  د معاهده آ  دریای هلمند رت تز احن پفهنتفن تا 

جیر با جعار های میتل  رهنمامی میاردند که در آن ته اء ف هیمر 

 محاین نیز سییم ف جریک بفدند. رهبری تتحادیه
)برای شرح مزید مراجعه 

  ۱ «( ۲۷٥تا  ۲٦۸ شود: صفحه

 آب هلمند: معاهدهامضای کاظم از دهللا سید عبفاع داکتر د

دتکترسید هبدهللا کاظم، محقق دتنجمندتفغانستان ،پک تزسالیا تستادی 

در پفهنتفن کاب  ف پک تزسالیا زندۀی درغربر درتمریاا، درتین تفتیر 

بیض پیرتمفن معاهده تقسیم آ  هلمند  1۷مقالر تحققی فتحلیلی م الی در 

ته فدر پفرتا  تفغان  رمن آنیین به نجر سپرده میان تفغانستان فتیرتن نفج

تسر،که باید ۀ ر مقاله تیسر بی نظیر فیفتندن آن برتی ته  تاری  

                                                 
۱
 ۱5، افغان جرمن آنالین، بخش .....داکترکاظم، بر رسی تحلیلی معاهده آب هلمند - 
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 فسیاسر  رفری تسر.نفیسنده مقاله در چند  ا تز مقاله تض ، تزمن  حقیر

با لط  فنافمی یاد کرده فتز نفجته هایم در مفرد سفتبق رفدهلمند 

 بحیث مایا نام ۀرفته تسر.  در سیستان فحامیر تنگلیک

من  من سپاسگزتری تز تین دتنجمند تفغان، مییفتهم بگفیم که ،کار 

من بنابر جرتیط یاص کجفرف مفلعیر لرزتن یفدم ،دترتی نفتلص زیادی 

من فار میانم که برتی نیستین بارتسر که دتکتر ااح  کاظم در  تسر.

چنین به بررسی فتیرتن، مفرد معاهده آ  رفدیانه هلمند میان تفغانستان 

فبدسر نجر سپردند.  ردتیته تند مقاله میم تحقیقی، تحلیلی فسیاسی ، امع  پ

محقق  من تز هی  یمیتفتنم تزهان کنم که ب ز تزتیجان،چنین نفجته تی  امع

یا  بفده مفرخ فنفیسنده دیگر تفغانی ،چه منسف  به ۀرفه های سیاسی یا

تستثنای کتا  رفتبط سیاسی تفغانستان  پیض تزتین، ندیده تم،  به ،بیطر 

که بنابرهد  یاای در هید تز آلای مدده فتیرتن در اد سا  تییر،

حاکمیر طالبان تز رفی آرجی  های مربفط فمح فظ درفزترر یار ه 

 ، ترتین یاطربه نمیرسد نفجته تستاد کاظمه پایه تییه جده فبه هی  ف ه ب

 ان یفد رت تقدیم میانم. نا  تستاد کاظم مرتت  تبریاار فتمتن

در هید سلطنر ظاهرجاهی ف بعد تا سقفط حافمر باید بگفیم که 

ف چگفنگی  1۹ ست ف فتحقیق  در مفرد  سیستان لرن  دتکتر ن ی  هللا،

حامیر تنگلیک در سیستان فمسالو تفزیع آ  هلمند میان تهالی دف طر  

تز منابع دفلتی کجفر رت میسازد،  مرز مجتری دفکه دلتای رفدیانه آن ا 

بیافص تز فزترر یار ه، نفهی دیفتنگی فبییفدۀی پندتجته میجد، 

ه در تفغانستان تن به یطر ندتدفیا مامفرین دفلر فبنابرین کسی تز ته  للم 

تلبته در مفرد تاری  فباستان جناسی ف غرتفیای تارییی  .فچیزی ننفجته تند

چفن:مرحفم پفهاند  سیستان مقا ر ممتعی تز  ان  دتنجمندتن تفغانی

غبار، پفهاند میرغیم محمدحبیبی،  مرحفم تحمدهلی کیزتد، مرحفم 

میرحسین جاه، پفهاند هلی محمدزهما، مرحفم ن ی  هللا تفرفتیانا،مرحفم 

تما بحث من  نفجته فبه نجر رسیده تند، تین للم میرمحمدادیق فرهن   ف 

و تفزیع آ  برتف اا سیاسی فچگفنای تقسیم آن بدف بیض ، فمع ل

رفدیانه فمجایر ناجی تزتین ناحیه میان مردمان ساکن در دفطر  

تین ر نمیاردند به  رأد فهیچاسی تزتهالی للم بف یک تابف مسیرآن در دلتا،

 ند.یرگبمف فا تماک 
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سا  تحقیق یفد در مفرد سیستان، ب ز رساله  ۲0من در طف   

نجرمیجد، تز سفی  که باید تز سفی فزترر یار ه چا  ف«کتا  س ید»

تهتبارض فتبسته به متن معاهده آ  ف  فزترر تطیهار فکلتفرنجر ۀردید

،  هلمند تسر که در آن درو جده ف دیگر مطال  بدرد بیفری ندترد

چیزبیجتری در کتابیانه های پایتیر کجفرنیافته تم. پک م بفر بفدم تا کت  

ستان مطلبی نفجته نفیسندۀان تیرتنی رت فر  بزنم فهر ا که در باره سی

در میان یادتجر های یسرم  ض1۳۵1 تزسا  بفدند، یاد دتجر کنم. باری لب 

ر ،چجمم به رتپفر کمیسیفن بیطر  ما  رفدهیرمند تفتاد گ فت  محمدیت

آنرت ۀرفتم ف یک کاپی تز رفی آن بازنفیسی کردم  که با فلع هرچه تمامتر

جیای  فتیض  تجبث سا  بیسر فنزد یفد نگیدتجتم. بدین سان بعد تز

لرن  ۸0فیاد دتجر ۀرفتنیا فح ظ فمرتلبر آنیا، سرتن ام درنیمه دفم دهه 

ۀاجته در تکادمی هلفم تفغانستان برتیم  فرار میسرۀردید تا تز تل یق 

فتنظیم آن یاد دتجتیا چیار لد کتا  در بارس تاری  ف غرتفیای تارییی 

 به چا  برسانم.کاستییا  ف کمی با همهفمردم جناسی سیستان تالی  کنم ف 

نبا  کار نالص تین حقیر،پک تز سقفط ردیم سلطنر فردیم بد 

 میفریر فردیم چپی یلق فپرچم ف ردیم تسیمی تنظیمیای  یادی در 

زمان تمارر طالبان، آلای فحید مدده که در آن زمان در فزترر یار ه 

بط سیاسی رفتطالبان ااح  پسر میمی بفد، تفتنسر کتابی تحر هنفتن  

، بدستفر فهد   1۹۷۸ -1۹01تزتفغانستان فتیرتن در اد سا  تییر

تفغانستان یاای تز رفی آرجی  های مربفط فمح فظ درفزترر یار ه 

 بچا  رسانید. ۲010فتالی  کرد فدرسا  تییه 

جاید در هید حافمر پک تز طالبان کسان دیگری هم درتین زمینه 

که تز نظر تین رتلم نگاجته تند، فلی  چیزهای نفجته فبچا  رسانده باجند،

ی ځسابق تستاد فرمیک پفهن ،دتکتر ااح  کاظمیفجبیتانه درتین تفتیر 

در مفرد معاهده آ  رفدیانه  ۲01۷تلتااد کاب ،فعی مقیم تمریاا، درسا  

میم تحقیقی، تحلیلی نفجتن مقا تی بک به هلمند میان تفغانستان فتیرتن، 

آنرت  درچندین بیض درپفرتا   تفغان  رمن  ف تند ردتیته فسیاسی ، امع  پ

 یچنین نفجته تی  امع ند. میتفتنم تزهان کنم کهه تبدسر نجر سپردآنیین 

مفرخ فنفیسنده دیگر تفغان ،چه منسف  به ۀرفه های  محقق یا من تز هی 

پیض تزتین، ندیده تم، ترتین یاطربه  نا  تستاد  ،یا بیطر  باجد بفده سیاسی
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فتمیدفترم رفزی  رتت  تبریاار فتمتنان یفد رت تقدیم میانم.کاظم م

 بافرر کتا  مستق  بزیفر طبع ترتسته فتقدیم مردم تفغانستان ۀردد.

هنگامی که یبرتم ای معاهده تقسیم  آ  هلمند میان ادرتهظمان 

تفغانستان ف تیرتن،تز رتدیفتفغانستان پیض ۀردید، من درچفکار معار  

فلار بیض  مسرر بارمیاردم.تین یبر برتی من بسیارف یر هلمند یدمر 

بفد، زیرت فارمیاردم که به یک تیتی  اد ساله پایان دتده میجفد فمردم 

رن  سیی  های بیاری رفدیانه هلمند ن ار یفتهند یافر  نیمرفز دیگر تز

سیمیه آ  تیرتن، بربقیه آبیای هیرمند سربندهای هایی دتدن فدفلر بعد تز 

ر ف هزترتن هاتارزمین های زرتهتی فلسفتلی کن  تز تیری  یفتهد سای

. تما لب  تزتیناه یافر ن ار یفتهد« جیله چرخ»سیی  های رفد یرفجان 

معاهده ماکفر به فلسی  رۀه برسد، ف مفرد  ر فبحث فتافی  

لرتربگیرد، بر د محتفتی آن تظاهرتر جدیدی تز سفی ۀرفه های سیاسی 

رتمی در جیر کاب  رته تندتزی جد ف چنان چ  ف رتسر  فمدهیان ملگ

ف ایی زهرآۀینی بف فد آفردند که هیچاسی تز هناار بیطر  تهم تز 

تستادتن فته  للم ف فطن پرستان غیر فتبسته به  ریانیای  سیاسی،  رأر 

نمیاردند، در تین مفرد بریی  ف ای سیاسی بف فد آمده در تفغانستان 

تبرتز میجد که با طرز دید ۀرفه های  تبرتز نظرکنند. زیرت تۀر نظری

« سیا» بفدن« تی نر»سیاسی در ت اد می بفد، ففرتً تاپو فطن فرفجی ف

آن جیص دیگرنمیتفتنسر دربرتبر  برپیجانی تض زده میجد ف « سافتی»ف

های سیاسی تبرتز ف فد کند. به همین دلی  ه ۀرف گانفتبستسی   رمیال 

ا درنظردتجر ف ای زهرآلفد فپر تز ممان تسر دتکتر کاظم در آن زمان ب

تتیامار سیاسی نتفتنسته باجد، با نفجته تی حمایر یفد رت تز مجی حافمر 

مفسی ج یق ف تامیم تف در مفرد لرتردتد آ  هلمند تز طریق مطبفهار 

کجفر تبرتز نماید. زیرت من همفتره بدنبا  نفجته های بفدم که در مفرد 

فلی من  بفهار کجفر به نجرمیرسیدسیستان ف مع لو آ  هلمند در مط

 مففق به یفتندن چنین نفجته تی تز تیجان در آن زمان  نجدم.

سا  تز تم ای آن معاهده   ۴۴یفجبیتانه تینک  تمرفز بعد تزۀاجر

، تین فرار به تیجان دسر دتده تا در یک ف ای آرتم ف بدفن دغدغه تز 

 ن  سرد، با نفجتن  برچس  زدنیای میان تیی، ۀرفه های سیاسی متاثر تز

یک رساله ممتع فسفدمند، تز تامیم ملی مفسی ج یق حمایر یفد رت تبرتز 
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کند فنقطه نظرهای  عی  فسسر بنیاد میال ان تم ای معاهده  آ  رت 

 برمی نماید.

تستاد کاظم درتین نفجته تحقیقی یفیض با ج اهر هلمی فمنطق  

مترماع   ۲۲رتن فتعیین حقابه تفتنا تز تقسیم آ  هلمند میان تفغانستان فتی

مترماع   4آ  در ثانیه برمبنای س ارض کمیسیفن بیطر  ما  هلمند ف

جاه تفغانستان به  ان  تیرتن، در زمان پادفی ثانیه برتساک حسن نیر 

 حافمر مفسی ج یق، حمایر نمفده تسر. 

تستاد کاظم برتی دفاا تز مجی مفسی ج یق درمف فا تم ای 

با  ان  تیرتن، یک تعدتد سفت ر رت مطرح کرده ف فت  معاهده آ  هلمند 

مبنی برنفجته ها فیا مااحبه های تجیاص ایدی  فااح  های  رت 

ترتمه میاند که درمفتردی بریی تزتین  فتبیا سفت  نظردر زمینه 

برتنگیزند. من چند سفت  رتکه تستاد مطرح کرده با پاسییای آنیا، تلتباک 

 نیر میرتکبر ر ا تباره تی دترم، تمیدفترم برتی کرده تم ففقط برپاس  تن

 ته  هیله به مف فا معاهده آ  هلمند فتاری  سیستان دلچس  باجد.

اگر معاهده در آنوقت امضاء :»یای تز سفت ر میم تستاد چنین تسر       

 «نمی شد، چه زیانی را در آینده برای کشور بار می آوردد

تن نیر میرتکیر ر ا،رمیک کمیسیفن  سپک پاس  تین سفت  رت تز زبان 

 تفغانی با  ان  تیرتن که فظی ه آماده سایتن مفتد لاب  بحث فتطبیق رت بسفد 

 منافع ملی دتجر ، ترتمه میدهد:

 

پاسخ انجنیر میراکبررضا ، رئیس کمیسیون معاهده آب 

 هلمند:
یای تز متیااان فرزیده تفغان در تمفر » تستاد کاظم مینفیسد:

آبیاری تن نیر میر محمد تکبر ر ا )درکابینه تف  نفرتحمد زرتهر ف 

تهتمادی فزیر زرتهر ف بعد فتلی ف یر هلمند ف رمیک همفمی پرفده 

تناجافی فتدی هلمند ف ترغندت ( که در چندین دفره ماتکرتر هیمر های 

تفغانی با  ان  تیرتن تجترتی دتجر ف در تسفید نیامی معاهده آ  هلمند 

طی یک مااحبه مبسفط با رتدیف  1۹۹۸می  ۸زی کرد، در نقض همده با

ساهته منتجره کالی فرنیا مطالبی میمی رت در بارس تساسار حقفلی ف بین  ۲4

تلمللی تست اده تز آ  دریاهامی که تز یک کجفر منبع ۀرفته ف به کجفر دیگر 
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منتیی میجفند، بیان کرد. تن نیر ر ا درتین مااحبه تز سه تا  حقفلی 

، دیگر حق  Right of Beneficiaryبرد: یای حق تست اده یا تمتع نام 

 Right ofف با یره حق حاکمیر  Right of Priorityتفلیر یا تقدم 

Sovereignty  مقاد تز حق تست اده یا تمتع مقدتر آبی تسر که کجفر .

پایان آ  تز آن تست اده میاند به هبارر دیگر هر مقدتر آبی رت که کجفر 

فرد تست اده لرت ندهد ف آن مقدتر به کجفر دیگر برسد، آن کجفر که منبع م

پایان آ  نامیده میجفد، حق دترد تز آن مقدتر آ  تست اده نماید. حق تفلیر یا 

تقدم رت کجفری دترد که آ  دریا تز آن ا منبع میگیرد ف آن کجفر حق دترد 

ده لرتر دهد برطبق  رفرر یفد مقدتر  زم آ  دریای یفد رت مفرد تست ا

ف به همین دلی  تسر که حق حاکمیر رت بر آ  یفد تا حدی دترد که تز آن 

 تست اده نماید.

کفجید تا با رفیدسر ۀرفتن  1۹٥0تفغانستان با آناه در سالیای 

ف همزمان تی اد  1۹٥۲بند ک ای در  پرفده تناجافی فتدی هلمند ف تحدتث

ت  )معافن هلمند( رت اییره نیر بغرت یک مقدتر آ  دریای هلمند ف ترغند

کند ف تز آن برتی آبیاری ف تفلید بر  تست اده نماید، تما تین پرفده با 

مجایتی مالی مفت ه جد ف نتفتنسر طفر  زم به نتی ه برسد ف نیز 

حافمر های تفغانستان لادر نجدند تا در تحدتث بندها ف تنیار ف تناجا  

در آن منطقه مففق جفند. در مقاب   مزید ساحار زرتهتی تز آنفلر تا تمرفز

حافمر تیرتن تفتنسر با تهمار بندها ف اییره ۀاه های آ  تز یاطر  ف 

تناجا  سریع ساحار زرتهتی تزطر  دیگرطی تین چند دهه تییر در 

 سیستان تناجا  چجمگیر رت برته تندتزد.

دتکتر کاظم  درتین ا لسمر های همده مااحبه تن نیر ر ا رت به 

رفدیانه های تفغانستان تز منابع » سؤت  یفد تلتباک کرده مینفیسد: ترتباط

میم تلتاادی ف ت تماهی تفغانستان بجمار میرفند، نه تنیا تزنظر سیاسی 

بلاه باید تز تین منابع ملی تست اده درسر افرر ۀیرد. برتی سالیای 

رفد ف  طف نی ما نتفتنستیم تز آبیای دتیلی دریاهای هلمند، آمف،کاب ، فرته

غیره تست اده  زم کنیم. دلی  همده فقدتن تماانار مالی ف فسای  مفرد نیاز 

بفد که زیربناهای تلتاادی همده رت برتی کنترف  تین آبیا ف لاب  تست اده 

فیاد  ریان آ  دریای  ۹0سایتن آن به ف فد بیافریم. حتی تمرفز بیض تز 
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حا ناه فت   تسر که آمف رت ممالک تتحاد جفرفی سابق مار  میانند. 

 تین حق ملی ما تفغانیا تسر ف آنرت باید در دتییفغانستان مار  میاردیم.

سا  ۀاجته آ  تفغانستان نیز بافرر فتفر  1۲0به همین ترتی  طی 

طر  تیرتن  ریان دتجر فآنیا تست اده میاردند. ف نظر به مع یر 

ر کافی آ  یفد رت در تلتاادی که ما دتجتیم، متأس انه نتفتنستیم که مقدت

دتی  کجفر مار  کنیم. آرزف مف فد بفد، فلی متأس انه مسام  سیاسی ف 

مف فهار بین تلمللی برتی ما مساهد نبفد ف آنیا کمای ناردند تا لر ه ها 

ف کمک هایی رت در تیتیار ما لرتر دهند تا ما با سایتمانیای تساسی ف زیر 

 «بتفتنیم. بنامی مربفطه تز آ  یفد تست اده کرده

دلی  دیگر هم یک تیتی  نظر سیاسی » تن نیر ر ا هیفه کرد که:

با تیرتن دتجتیم. لات تزنگاه رفتبط سیاسی که تفغانستان ف تیرتن با ممالک 

پیجرفته دتجتند، همین مجا  برتی آن کجفرها م ا  نمیدتد که در مفرد آ  

نسر در حاو مالی هلمند به تفغانستان کمک کنند. حتی مل  متحد هم نتفت

درپرفدس هلمند ف غیره با ما کمک کند. تا تندتزس که تماان بفد، حافمر 

های فلر کفجض کردند تا پرفده هایی رت برتی تست اده تهظمی تز آ  هلمند 

رفیدسر ۀیرند، چنانچه پرفده فتدی هلمند آغاز جد، فلی هنفزهم در  یر 

به ملی تفغانستان رت بافرر تامی  آن پرفده کار کافی ناردیم که تمام حقم

م ید تستعما  کنیم. برتی نس  های آینده  رفریسر که برتی تح ظ حق ملی 

تفغانستان ف تست اده مردم تفغان تز آ  تفغانستان ف تمام آبیای که ممالک 

 «همسایه به آن تجترتی دترند، تست اده تهظمی نمامیم.

ی تأکید کرد ف تن نیر ر ا در مفرد تست اده تز پرنسی  های حقفل

تزنگاه حقفلی مسملو میمی که در پیض می آید، تینسر که ممالک » ۀ ر که:

دترت یعنی ممالک پایان آ  دترت  غنی  کفجض میانند که با تست اده تز حق 

تمتع یعنی تز آبیای ما که در تفغانستان تز آن تست اده کرده نمیتفتنیم، آنیا در 

میدترند ف تثبیر حق تفلیر تست اده رت  تفسعه ترت ی ف آبیاری یفد تستعما 

لایم میانند که به تین ترتی  مرت ع حقفلی ف محامه های بین تلمللی به تین 

رفحیه به آنیا کریدر ف تمتیاز میدهند که در آنفلر ما حق نیفتهیم دتجر که 

ت  رت دفباره کنترف  کنیم، زیرت آنیا تدها میانند که یک کتلو بجری رت که 

ین آ   رفرر دترند ف در آن ا مسافن میباجند، جما نمی تفتنید آنیا به ت
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حیار آنیا رت با لطع کردن  مقدتر آ  ف یا کم کردن آن به یطر مفت ه 

 «سازید.

لات تناجا  فسیع تستعما  آبیای ملی » تن نیر ر ا تاری  کرد که:

حتمی ف  رفریسر ف یا با  مف فدیر معاهدتر لاطع که حق ملی تفغانستان 

ت برتی همیجه ح ظ کند، باید تلدتم کرد. بنابرآن ما تلدتم کردیم که بافرر ر

ممان یک معاهده لطعی رت با تیرتن منعقد کنیم، زیرت تدتمه فلر به ن ع 

به دلیل اینکه ایران مملکت دارا ]غنی[ بود، میتوانست که تفغانستان نبفد. 

ل آب زیاد را سط  کشت خود را درسیستان بیشتر توسعه دهد و دراین حا

مصرف کند و حق اولیت استعمال آب را برای سیستان ادعا کند که باز ما 

 نمیتوانستیم در هیچ محکمۀ بین المللی اقامه دعوا کنیم و نمیتوانستیم با کم

کردن مقدار اب حیات یک کتله بشری را که زندگی شان به آن آب بسته 

 . «بود، از این حق محروم سازیم

به تین دلی  کفجض جد که مع لو »ان دتجر که تن نیر ر ا تزه

بفد ف در لدرر ف تفتن حافمتیای  سالو آ  رت تا  امیاه ممان 1۲0

حیث حقمبه به  تفغانستان بفد، زفدتر فیاله کنیم ف یک تندتزه مجیص رت به

 ان  تیرتن تثبیر کنیم که بیجتر تز آن حق مطالبه آ  رت کرده نتفتنند. ف در 

  آمد تاهرچه زفدتر تین مف فا فیاله جفد ف تین یک تیض بعم تیناار

 «مسمفلیر ملی جمرده میجفد.  یدمر میم تز نگاه مؤظ یر ف

:» تن نیر تکبر ر ا بعدتز تجاره به حامیر ۀفلدسمید،یاد آفرمیجفد 

حامیر ماماهفن در سیستان ف چیانسفر افرر ۀرفر.  1۹0٥در سا  

م مقدتر آبیاه به بندر کما  یان  نرت  تنگلیسی فیاله کرد که یک سف تین

دتده جفد ف تۀر  ایعار رت تز بندرکما  یان تا  میرسد، باید به تیرتن تحفی 

نیسر، بلاه تقریبا یک  سرحد رت جام  آ  سازیم، پک مقادیر آ  یک سفم

 متر ماع  فی ۹٦ججم دیگر نیز بر آن ت افه میجفد که مقدتر آن در حدفد 

ماماهفن تزطر  تمیر حبی  هللا یان جیید به  ثانیه میجفد. تلبته حامیر

ض حافمر کاب  تحر ادترر  1۳1٥سا   دلی  ماده پن م رد ۀردید. در

ماع  فی ثانیه  متر 1۲۳محمدهاجم یان با نا  نا  که سیم تیرتن به 

می جد، مفتفقه کرد، تما جفرتی ملی تفغانستان آنرت رد کرد ف لرتردتد تز 

ما به تیرتن در سا  نفرما  ف  1۳٥1حفر  ۲۲ه جد. در معاهد تهتبار سالط

ف در سالیای یجک سالی مقدتر آ  به  سالیای سی  آبی یک هجتم رت میدهیم
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تناس  ریااردهای یجک سالی تقلی  می یابد ف تقریبا به یک بر سیزدهم آ  

هلمند رت به تیرتن می دهیم که به تین تساک ماحق تفغانستان رت به حیث 

ر کردیم ف تنیا یک مقدترمعین آ  رت برتی تیرتن دتدیم که تثبی مالک هلمند

نفرما  ف در سا  سی  آ  تسر ف با تین  متر ماع  فی ثانیه در سا  ۲٦

)برۀرفته تزکسر  ترتی  آنیا در مفرد آ  هلمند دیگر جریک ما نیستند.

 ۲4آدیفمی مااحبه زنده با تن نیر میر محمد تکبر ر ا، منتجره رتدیف 

م که  1۹۹۸می  ۸ۀردتنندۀی فریده تنفری ف مینا کرباسی، مفرخ ساهته، به 

 1«پیض ۀردید.( تز جما  ف  نف  کالی فرنیا
 

 :من به ارتباط پاسخ  انجنیرمیر اکبر رضاتبصره  

درتفغانستان معمف  تسر که تۀریک پرفده سایتمانی، دترتی نفتلای باجد 

عی میاند با هزتر ف ف مفرد تنتقاد لرترۀیرد، مسمف  پرفده سایتمانی، س

یک دلی   آلدتمار یفد رت مف ه  لفه دهد تا طر  منتقد رت لناهر دتده 

گفنه تستد   ها تسر تینباجد. تستد   تن نیرمیرمحمدتکبرر ا، نیزتز 

به دلیل اینکه ایران مملکت دارا ]غنی[ بود، میتوانست که »آن اکه میگفید: 

هد و دراین حال آب زیاد را سط  کشت خود را درسیستان بیشتر توسعه د

مصرف کند و حق اولیت استعمال آب را برای سیستان ادعا کند که باز ما 

نمیتوانستیم در هیچ محکمۀ بین المللی اقامه دعوا کنیم و نمیتوانستیم با کم 

کردن مقدار اب حیات یک کتله بشری را که زندگی شان به آن آب بسته 

 زمقاله دتکتر کاظم  ت«بود، از این حق محروم سازیم. 

که تفغانستان با یجک سالی رفدیانه هلمند فجاایار  1۳۲۶درسا  

تیرتن مفت ه جد، فزترر یار و تفغانستان با تف ه به تهمیر مسمله تقسیم 

آ  هلمند در ادد برآمد تا درمفرد طرزتلعم  فتعام  كجفرهای دیگر 

لفمار بپردتزد. درمفترد مجابه با مع لهء تیرتن ف تفغانستان به كس  مع

فزترر تمفریار ه تفغانستان به نماینده ۀی های سیاسی یفیض دریارو در 

رتبطه با  مع آفری معلفمار درتین یافص دستفر دتد ف در نتی ه دف 

نجان دتد كه تیرتن درین رتبطه رهایر حا  همسایگان سری فمحرم ۀزترض 

 دیگر یفد رت ندتجته تسر.

                                                 
۱
 ۱3، افغان جرمن آنالین، بخش .....ی معاهده آب هلمندبر رسی تحلیل ،آرشیف مقاالت داکترکاظم، - 
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در  مله « رفتبط تفغانستان فتیرتن تاری »فحید مدده  مؤل  کتا  

یای دف سند محرم تز نمایندۀی های دپلفماتیک   ،تسناد مربفط به آ  هلمند

تفغانستان در تردن به ترتباط طرزتلعم   تیرتن باهرت  فلطع نمفدن آ  رت 

برمردم هرت  که در ۀاجته تز رفدیانه های تیرتن بیره مند میجدند، نق  

تفغانی بسیار پرتهمیر تسر فباید در هنگام بحث  کرده تسر که برتی  ان 

 رفی تقسیم آ  هلمند با تیرتن به آنیا تف ه مباف  جفد. آن تسناد رت فحید 

 چنین  ًتلتباک میاند: 1مدده

 

 3/۸/۱32۶مورخ  302/3۸3/22نامۀ نمبر» 

 وزارت مختاری دولت شاهی افغانستان در شرق اردن

 خاص وسری

 یای هلمندموضوع ادعای ایران بر در

 ع.ج.س علی محمدخان وزیرصاحب امورخارجه!

جعبهء تف   ۴/۷/۲۶مفریه 10۴۳تحترتمم به  فت  مكتف  نمبر

مدیریر همفمی سیاسی محترم فزترر  لیلیه تمفر یار یه دربا  تدهای 

دفلر تیرتن بردریای هلمند تفغانی هرض میجفد كه تین مف فا در رتید 

مانند تیتی  ما، دربین دفلر هرت  ف  هرت  هی  مفرد بحث نجده تسر تما

دفلر تیرتن نیز تیتی  مف فد میباجد. مدیر همفمی آبیاری دفلر هرت  

ج اهاً چنین بیان نمفد كه دف دریا كه یكی مجیفر به )دیاله( فدیگری مجیفر 

به )كن یر( تسر، تز مملكر تیرتن به هرت  آبریزی میكنند ف تز تبتدتی 

لسمر بزرت ترت ی جرلی فجمالی ف نف  جرلی  غیرمعلفم تا تین تفتیر

تاحدفد جیر بغدتد پایتیر مملكر هرت  رت آبیاری میكردند فلی تكنفن 

تیرتنییا لسمر بزرت آ  دریاهای ماكفر رت  یر آبیاری ترت ی فسیع 

ف دیدتلتعمیر حدفد غربی مملكر یفد تار  كرده تند فدرمفسم  رفرر 

چنان میگردتنند كه لطره می تز آن به آ  فللر آن، آ  دریاهای ماكفر رت

                                                 
۱

ن در بغالن درس برای رسانه های افغانی، اصالً پنجشیری است ولی چو چهرۀ آشنا  وحیدمژده، - 

اسالمی وبعد یکی از فعاالن حزب بود حکمتیارجذب شده  در حزب اسالمی گلبدیندر آغاز جوانی  خوانده،

طالبان)که دشمن حکمتیار ومسعود بودند( بصورت تعجب انگیزی بحیث بشمارمیرفت.در دوران حاکمیت 

کارمند صاحب صالحیتی در وزارت خارجه طالبان ظاهرشد .درهمین دوران او برآرشیف اسناد دپلوماتیک 

تاریخ روابط سیاسی افغانستان »ن اسناد بعدا ًکتابی زیرنام او برویت ایافغانستان وایران دسترسی یافت، 

  ر سپرد .در پورتال افغان جرمن آنالین به نش 20۱0وشت که درسالن« وایران
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مملكر هرت  نمیرسد فبه آن سب  درمفسم بی آبی، ترت ی مزرفهی فسیع 

ً زرتهر ف بفستانیا  فباغیا ف بفستانیای مردم هرت  تل  میجفد یافاا

فباغیای ف یر مندلی مملكر هرت  كه لبیً با آبیاری آ  دریای كن یر 

ر آن جیرهء آفا  بفد فتز آن برتی ملر معمفر ف آبادتن بفد فففتكه فحاای

فدفلر هرت  میلفنیا پفند حاایر هاید میجد تكثرتً تباه جده تند. تمرفز 

هرتلی ها تز آبیاری دریا های ماكفر درتكثر لسمر ها فیاد چی  ف 

دربع ی لسمتیا فیاد ده مست ید نمی باجند فهمه ساله میلفنیا پفند یساره 

 مند هستند.

ادرلدیم با آنكه به آ  دریاهای ماكفر تحتیاو ندتجته آ  حتی تیرتنی ه

دریاهای ماكفر رت تار  میكردند فهرتلی ها رت بی آ  فیساره مند 

میسایتند. حتی زمانیكه دربا  دریا های ماكفر با دفلر تمپرتتفری تركیهء 

هثمانی معاهده بستند كه درآن مفلع هرت   زف تمپرتتفری هثمانی بفد، باز 

  دریاها دسر تندتزی میكردند فتۀر تیدید تمپرتفری هثمانی  رت هم در آ

یقینـم تحساک میكردند، لفر فلدرر هثمانی رت دلی  می آفردند فبه دفلر 

تنگلیک فدفلر زتر رفک تستغاثه میبردند فمدتیله فحكمیر جانرت تستر اا 

مینمفدند. فلتی دف  ماكفر كمیسفنیای یفد رت می فرستادند، آنیا د  

یفن هرتلی ها رت نمی دیدند ف تز هیاهفی آنیا  انبدتری میكردند فلرتری پر

می ۀاتجتند همان آض همان كاسه. به ت افزكاری فحق تل ی می پردتیتند. 

فلتی دفلر تمپرتتفری هثمانی منقرض جد فمملكر هرت  م زت ۀردید 

فدفلر حا رهرت  تجكی  جد، دفلر تنگلیک میان دفلتین هرت  فتیرتن در 

ا  آ  دریا حكمیر نمفد ف لرتری ۀاتجر تما دفلر تیرتن بعد تز تینكه ب

تزحدفد غربی مملكر یفد تمارر جی  یزه  رت برطر  كرد فن فک آفرد 

ف در مناطق ماكفر ساكن سایر ف بغرض تامین زنده ۀی آنیا به همرتن 

ترت ی بایر بی نیایر فسیع حدفد ماكفر آغاز كرد بار دیگر مفتفقار لبلی 

زیر پا نیاد فآ  دریا های ماكفر رت برتی آبیاری ترت ی  دید حدفد  رت

 ماكفر تار  نمفد فهرتلی ها رت بی آ  فیساره مند سایر. 

هرلدر كه هرت  برتساک تسناد حقفلی یفد دتدیفتهی نمفد ف بادفلر 

تیرتن ۀ تگف ف ماتكره كرد فایده حاا  نگردید. تیرتنی ها هی  تهتنامی 

تدند كه تۀر مملكر تیرتن درلدیم به آ  دریاها  رفرر نكردند ف فت  د

ندتجته فۀاتجته كه به مملكر هرت  برفد تكنفن تین تمر دلی  تدهای حقفلی 
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ن فک تیرتن زیاد جده ف دفلر تیرتن  دفلر هرت  جده نمی تفتند. تمرفز

م بفر تسر كه برتی تاًمین زنده ۀانی ملر یفد ترت ی  مزفرا مملكر 

فبا آ  دریا های مملكر یفد آبیاری كنند ف تۀر آ  ت افه ماند  یفد رت آباد

كه  رفرر ملر تیرتن نباجد ۀاتجته میجفد كه به مملكر هرت  برفد 

فت ییر. تكنفن دفلر هرت  یامفض جده فمردمان مسكفن در آن حدفد با 

آ  بارتن یا زت آ  دریاهای ماكفر یا لنار ها به پیمانه للی  كجر فزرا 

تلبته درزمان فرتفتنی فهدم  رفرر تیرتنی ها آ  دریاهای ماكفر  مینماید

 «   1به هرت  میمید ففا  های كه در آن مفسم ممكن تسر آبیاری میكند. 

 

 مولف دومین نامه سری دراین مورد را چنین بدست میدهد:

 

 ۱32۶عقرب ۱۱

 وزارت مختاری دولت شاهی افغانستان درشرق اردن

 خاص وسری

 دولت ایران بردریای هلمند افغانیموضوع ادعای 

 ع.ج س: محترم علی محمدخان وزیرصاحب امورخارجه:

تین فزترر  ۳/۸/۲۶مفریه  ۳0۲/۳۸۳تحترتمأ به تعقی  مكتف  

میتاری هرض میجفد كه آلای لزتنچی نای  تلحكفمهء سابق ف یر 

كردستان هرتلی تكنفن نای  تلحكفمهء ف یر كفر كردستان هرت  تسر 

هدد دریاچه ها فجیله های  ۲0حبر یفد بیان نمفد كه تقریبمدر من ا

مملكر تیرتن هستند كه لبیً آبیای جان به ف یر كردستان هرتلی میممدند 

فترت ی فسیع حدفد سرحد كردستان هرتلی رت آبیاری میكردند ف با 

زرتهر ترت ی فآبیاری ماكفره زنده ۀانی چندین هزتر مردم كردی هرتلی 

تكنفن به سببی كه تیرتنی ها آبیای دریاچه ها ف جیله های  تامین میجد.

ماكفر رتكامیً بطر  یفد ۀجتانده تند فترت ی  دید تلزرتهر فسیع 

مملكر یفد رت آبیاری میكنند، تز تین رف ترت ی مزرفهی لدیمی حدفد ما 

كامیً لم یزرا فیجك فبایر جده تند فتز تین رهگار یسارهء زیادی برتی 

 مملكر ما ف دفلر ما هاید ۀردیده تسر. مردم حدفد

                                                 
۱

 ان جرمن آنالینافغ 20۱0سال  –بخش سوم -افغانستان وایران،روابط سیاسی وحید مژده . - 
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دفلر هرت  مطابق حقف  تییلی فهم فتری فمتعاهدی باحكفمر 

تیرتن ۀ تگفی زیاد نمفد فلی حكفمر تیرتن  فت  دتدكه تكنفن ن فک 

مازیاد جده فم بفریم برتی تامین زندۀانی ن فک یفد آ  مملكر یفدرت 

ه مملكر هرت  می رییتند تار  نمامیم. تۀر سابق آبیای مملكر تیرتن ب

فیا دفلر تیرتن به مف   معاهده متعید جده بفد كه آ  یفد رت به مملكر 

هرت  بدهد سببض تین بفدكه دفلر تیرتن درین حدفد مملكر یفد لبیً ن فک 

ندتجته ف به تین سب  به آ  مملكر یفد  رفرر ندتجر. تكنفن كه ن فسض 

پیدت كرده م بفر می باجد كه  زیاد جده فبه آ  مملكر یفد  رفرر زیاد

تف  تز آ  مملكر یفد مست ید جفد فتۀر ت افه ماند بنام حقف  تییلی 

دیگری رتمست ید سازد. چفن آ  مملكر تیرتن فعیً برتی تامین تحتیا ار 

یفد ملر تیرتن ك ایر نمیكند مطممن نیسر كه برتی مملكر هرت  دتده جفد 

فهم فتری فمتعاهدی رت تز لدیم ف لف تینكه ملر هرت  حقف  تییلی 

 ااح  باجند.

درحقوق بین المللی مذكور است، دولتی كه آب مملكت با ف فد تینكه 

او به مملكت دیگری میرود و به آب مملكت او در مملكت مذكور سبب 

تا مین زندگی مردم شده وقرار معاهده میباشد كه از فالن حدود دریای خود 

سن همجواری برای مملكت محتاج الیه بدهد فالن قسمت آب خود را بنام ح

ولی بعداً به سبب كثرت نفوس ملت خود مجبور گردد كه جهت تامین حیات 

نفوس خود در همان حدود متعاهد، اراضی جدید را مزروعی بسازد  و یك 

قسمت آب متعاهدی خود را تصرف نماید وبكار خود ببرد البته حق دارد كه 

كه دولت محتاج الیه را بكلی از آب خود  بهره برداری كند اما بقدری

اما دولت محتاج الیه قطعأ حق ندارد حتی به سبب كثرت  محروم نسازد

نفوس خود، یك وجب اراضی طرف خود راجدیداً قابل الزراعت بسازد و از 

باید دولت محتاج الیه بقدری از حقوق اخالقی . آب بیشتر استفاده نماید

وق متعاهدی خود را مستفید گرداند كه وهمجواری خود وبصورتی از حق

دولت صاحب آب آزرده و ناراض نگردد وتكلیف احساس نكند ومجبور 

نگردد كه از حقوق اخالقی اوچشم پوشی نماید ودولت مذكور رابی آب كند.  

نمی دهند كه آنرا  فلهذا ایرانی ها در موسم ضرورت آب یك قطره آب بما



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        387 

كه نایب الحكومه  موصوف بما داد كه  گنجشك ما بنوشد. این بود معلومات

  1«برای مزید معلومات برای جاللتمآب فوقا عرض شد. بااحترام

یقین دترم که تن نیر ر ا سفتبق مف فا آ  هلمند رت یفتنده تسر 

های فزترر یار ه رت تز نمایندۀی  فف  تلاکر فحتماً ۀزترض های محرمانه

گانض، بیافص مف فا آ  به ترتباط تعام  تیرتن با همسایآن سیاسی 

تیرتن که به یای هرت  میریزند، دیده « کن یر»ف« دیاله»رفدیانه های 

 تسر.

رمیک  )رمیک همفمی فتدی هیرمند فسفت  من تزمیر تکبر ر ا

تین تسر که آیا تین نامه های  کمسیفن ماتکرتر آ  هیرمند بیض تفغانی(

ه بفدند یا ییر؟ تۀربافر سری رت یفتنده تند،ف آیا به تین ۀزترض ها بافر کرد

تز لی دتجته چرت رفح مساله رت در مفتد معاهده هلمند  ای ندتده تسر؟ ف

تفسعه ترت ی زیرکجر در سیستان تبرتز نگرتنی میاند فدفلر فمردم رت 

میترساند؟ مگردفلر تفغانستان درنظرندترد تا بعد تز تکما  بندکما  ، 

رند، به مردمان بی زمین ترت ی تیاه  دیدتً تحر آبیاری لرتر میگی

فمیا رین هفدر کننده تز کجفرهای همسایه فدهقانان کم زمین ف فتنان 

دربدربدنبا  کارتفزیع کند فبا تساان هفدر کنندۀان فتفرتد بیاار ففقیر 

 کجفر،  لف میا رتیای ۀسترده رت بگیرد؟ 

تن نیر ر ا می باید درنظر می ۀرفر که تفغانستان ، ممان تسر 

به  تهماربند های آبگردتن در ۀرمسیرف دیجف فبند کمالیان ف  دریارفز لا

( فدیگر بندهای آبگردتن برتی مح  تنجعا  رفد سییسربند سرجیله )

زرتهر فکجافرزی در نیمرفز ۀردد ف ده ها هزتر دهقان بی زمین یفد 

ف یر نیمرفز ف تفرتد بیاار سایر ف یار رت در زمین های اال  زرتهه 

ها تساان بدهد فییلی دفر نیفتهد بفد که  رفرر آ  هلمند  درتین پرفده

درنیمرفز درحدی با  برفد که م بفر باجد تف  غم مردم نیمرفز یفرده 

جفد فبعد غم سیستان تیرتن. یعنی همان رفجی رت در پیض ۀیرد که تیرتن 

 در برتبر هرت  در پیض ۀرفته تسر.

لبیً به مردمان  هرت  که « کن یر»ف« دیاله»تیرتن آ  رفدیانه های 

آ  میرساندند، بعد تز آناه نزتکر های سیاسی با هرت  پیدت نمفد، مردم یفد 

                                                 
۱
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رت در دف طر  آن رفد یانه ها مسافن سایر،فآ  هردف رفدیانه رت به 

سفی هرت  محدفدکرد ف جاایار  هرت  تا مل  متحد با  ۀرفر،فلی تیرتن 

یانه  رفرتی ندتجته فلی تمرفز به تین دلی  که لبیً به آ  تین دف رفد

مردم مسافن در دف طر  تین رفدیانه در تیرتن به آ  نیازدترند ،هرفلر 

که تز نیاز مردم تیرتن ت افه تر آ  مف فدباجد، تز هرت  دریغ نیفتهد جد، 

 با چنین تستد لی مل  متحد رت لانع سایر.

همان حقی   یفد تفغانستان در تست اده تز آ  های رفدیانه های دتیلى 

رت دترد که تیرتن ف ترکیه برتی یفد لای  تند. ترکیه با تست اده تز حق 

حاکمیر ملی بر رفدیانه های د له ففرتر که تز دتی  آن کجفرمنبع ۀرفته 

پرفده برتی تفلید بر  ف  1۹بند آبگردتن ف ۲۲فدرللمرف آن  ریان دترد 

به آنیا  پرفدس  تست اده آبیاری ترت ی، تهمارکرده تسر که در م مفا

  ۱آناتفلی  نف  جر   )یا می   ترکی آن ۀا ( نام دتده تسر.

 :کردستان عراق تغییر مسیر رود زابتصمیم ایران برای 

تز  رودخانییه زابدفلررر تیرررتن دسررر برره طرررح تغییررر مسرریر  ردر تیررن تفتیرر
 تز ی رران زده تسررر. تیررن رفدیانررهمکردسررتان هرررت  برره دریاچرره ترفمیرره آاربا

جما  غر  کردستان تیرتن سرچجمه میگیرد ف پک تز طی کرردن  ترت اهار
 مسیری کفتاه در تیرتن فترد هرت  ف سد دفکان در آن کجفر می جفد.

ظرفیییت تغییییر مسیییر رود زاب بییرای ایجییاد تیینش زیرهنررفتن   برری برری سرری

 ۲01۷سرپتمبر 1۳درتراری  که ،آرزو میرزاخانیتز للم یی  مقاله  در  مرزی

فزیر کجافرزی ف منابع آبری تللریم کردسرتان هررت  » لف  تز به نجر رسیده 

پرسی تسرتقی  کردسرتان هررت  آ   :  تیرتن در تهترتض به همه نفجته تسر

رفد  زت   رت لطع کرده تسر . همین ه ف کابینره تللریم کردسرتان همچنرین 

تدها کرده برفد حتری در تفلرین مرتحر  ت ررتی پررفده پریض ۀ تره، لطرع فرفد 

هیزار سیاکن شهرسیتان قلعیه دزه در اسیتان  ۸0زنیدگی نطقره  زت  به تین م

آنچه که سلیمانیه در کردستان عراق را با تاثیرات منفی روبرو کرده است".

                                                 
۱
 - http://www.bbc.com/persian/iran-features-40۸۷323(:سازی ترکیه روی آیا سد  رک

بی بی سی فارسی،نویسنده بهمن آقایی، متخصص حقوق ای دجله و فرات قانونی استد رودهای منطقه
  (بین الدول

 

http://www.bbc.com/persian/iran-features-40873230
http://www.bbc.com/persian/iran-features-40873230
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آید مرفری کفتاه تسر بر ما رتی تنحررت  مسریر زت  ف بررسری  در پی می

 ظرفیر تحتمالی تبدی  آن به یک منازهه مرزی.

مسررمف ن تیرتنرری برره تنتقررا  آ  تز برررتی نیسررتین بررار دف سررا  پرریض تف رره 

ترررین رفدیانرره  رفدیانرره زت  برره دریاچرره ترفمیرره  لرر  جررد. یارری تز پررر آ  

ۀیررد ف تز  های تیرتن که تز ۀردنهٔ تسدآباد در مغر  کفه تلفنرد سرچجرمه می

های باریرک رتهری  مجر  به مغر  ترا سررحد هررت   راری تسرر ف تز تنگره

ۀارد ف پک تز چریض  سر می  کفه کله برتی یفد ح ر کرده، تز کفه جاهف ف

رسد. تغییر مسریر زت  یاری تز  به طر   نف  غربی، سرتن ام به د له می

های دفلر تیرتن برتی تحیای دریاچه ترفمیه بفده که در دفلر رفحانی  طرح

های تیجرران پیگیررری ف ت رررت جررد... آیررا  برره هنررفتن یارری تز میمترررین فهررده

کره رفدیانره زت  تهمیرر بسریاری بررتی تللریم  های تیرتن در نظر ندترند مقام

کردستان هرت  دترد ف با بسته جردن آن تماران هرر ۀفنره رتیزنری برا مقامرار 

تللیم کردستان هرت  بر سر ۀردفغبار تز بین یفتهرد رفرر؟تز  یتری دیگرر، 

تیرررتن همررفتره برره سررایر سررد تیلیسرریف ف آترراتفری در ترکیرره ف ممانعررر تیررن 

نه فرتر به هرت  ف بعد به تیررتن تهتررتض دتجرته کجفر تز فرفد آ  رفدیا

تسررر. نااررر کرمرری، تللرریم جررناک، در یاددتجررتی در رتبطرره بررا تیررن سرردها ف 

مجایر پیض رفی تیرتن ۀ ته تسر:  در ترکیر  برا تثرر سرد آتراتفری رفی 

میلیلرررد متررر ماعرر ( همرری بررا تحرردتث سررد  ۴۸رفدیانرره فرررتر، )بررا ظرفیررر 

تض فدتا کنرد. مسرمله فقرط تیرن  برا چجرم تنردتز تراریییتیلیسف بین تلنیرین بایرد 

نیسر که ترکیه تفزفن بر نیمری تز حقابره ترارییی تیرن سررزمین رت تاراح  

کند، بلاه تللیم هم سر ناسازۀاری دتجرته ف دسرر کرم باهرث بیسرر درارد  می

 1 های سا نه تین منطقه جده تسر.  کاهض در بارض

رد کرره تلرردتم دفلررر تیرررتن، پیامرردهای نفیسررنده مرری تفزتیررد: تیررن یطررر ف ررفد دت
سررنگینی چرره تز لحرراظ دیپلماتیررک ف چرره تز لحرراظ زیسررر محیطرری برررتی تیررن 
کجررفر برره دنبررا  دتجررته باجررد.ناته تیررن تسررر کرره تۀررر تحررف ر سیاسرری آینررده 
کردستان هرت  به ۀفنه تی باجد که مف ر  فاارله ۀررفتن دفلرر تیرن منطقره 

                                                 
 لینک : "ر رود زاب برای ایجاد تنش مرزیظرفیت تغییر مسیزیرعنوان"  بی بی سی فارسی  -۱

http://www.bbc.com/persian/iran-features-4۱22۷622   
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رفدیانه زت  می تفتند به بیانه تی تز  میفری تسیمی تیرتن جفد آن فلر 
پرسی تسرتقی  ف هفتلر  تحتمرالی  برتی یک کجماض مرزی تبدی  جفد. همه

تفتند باهث تیره جدن رفتبرط دف طرر  ف کراهض تعامر  تیرن دف دفلرر  آن می
ها همین پرفده تغییر مسیر زت   جفد. تحتما  یای تز در دسترک ترین بیانه

 1 رین آن تت الا در هر دف سفی مرز هستند.یفتهد بفد. پرفده تی که مت ر

 

 :)هیرمند(لمندیمکثی بر معاهده آب ه

 

 
 هیلمند درپشت  بندکجکی 

 

من به هنفتن یک سیستانی )ته   نیمرفز( که رن  مردمان مح  رت در 

لی ها فترسالی ها)سییبیا( دیده تم، یای تز هیلمندتن ح  هاد نه یجاسا

آ  هلمند با  ان   تیرتن بفدم فتستم، فلی فلتی که متن معاهده رت مطالعه 

کردم بریی مفتد آن به نظرم به  رر منافع ملی معلفم می جفد. بگفنه 

 مثا :

یمرفز به درماه فبرفرى =دلف)تس ند( که  رفرر به آ  برتی کجر در ن-1

هزتر تیارفیر آ   ۲0۸یفد میرسد، مطابق معاهده تییر تز  مله   تفو 

مترماع  آ  (  ۷۸تیارفیر آ ) 1٦۲۹۸0هلمند، برتى تیرتن  رفدیانه 

                                                 
 همان لینک وهمان مقاله  بی بی سی فارسی :-2

http://www.bbc.com/persian/iran-features-4۱22۷622   
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تیارفیر آ   44٥۲0تفغانستان ار   درنظر ۀرفته جده تسر، فبرتى 

که ماه دلف  مترماع  آ (. یعنى درمیمترین فا  زرتهر فآبیارى ۲۲)

چند آبى درنظر ۀرفته جده که در بند کیک فترد  سه، برتى تیرتن تسر

معاهده   فتنظیم مفتد تین  ثک نانیم که هیمر تفغانى هنگام بحتۀر ج میگردد.

تز  ان  تیرتن تطمیع جده باجند، تین بى تف یى فبى مبا تى نسبر به 

 حقف  طبیعى فثرفر ملى کجفر رت چگفنه میجفد تف یه فت سیر نمفد؟. 

ناته میمی که نقض حاکمیر ملی پندتجته میجفد، تینسر که    -۲

تقسیم آ  میان تیرتن ( 1۹۷۳)مارچ 1۳٥1حفر  ۲۲برمبناى معاهده 

آ  فترده در مرز  فتفغانستان به تیرتن حق دتده جده تا هر فلتى که برمیزتن  

باجد،  مرزى تهترتض دتجته  ٥۲ف ٥1مجتری یعنى در مح  پایه هاى 

برتى  تفکف  جماره یک پیفسر معاهده( مامفرتن یفد رت )برطبق پرف

کیلفمتر ۷00 -۶00کنترف  مقدتر آ  رفدیانه هیلمند در منطقه دهرتفد، 

با  تر تز دلتاى هیرمند، درمرکز تفغانستان مفرد ت تیض ف کنترف  یفد 

بدهند ف بعد تز بررسى ف برآفرد میزتن آ  در دستگاه آبجناسى  لرتر 

مقدتر آ  رت به مقامار دفلر متبفا یفد ترتمه کنند.   دهرتفد، ۀزترض

درحالی که به تفغانستان درتین معاهده چنین حقی دتده نجده تا ساحه 

کجافرزی سیستان رت تزجع  رفدیانه هیلمند میحظه کند ف درافرتی که 

آ  هلمند به ف یر دیگری تنتقا  دتده جده باجد فیا درچاه نیمه ها اییره 

رسیدن به تیبیای هامفن ۀردیده باجد، به دفلر یفد ۀزترض جده فمانع 

بدهد. تین مف فا پک تزتم ای معاهده ت  هلمند تز سفی ناظرتن سیاسی 

تفغان نالض تمامیر تر ی کجفر ترزیابی جد ف بر د آن مظاهرتر 

من فار نمیانم که تمام میال ان فمنتقدتن تم ای لرتردتد  فسیعی برته تفتاد.

ند ف یدت ه تنسف  به  ریانیای چ  یا رتسر سیاسی بفدآ  هلمند، م

 نایفتسته همه بد فیرتبی تفغانستان رت مییفتستند؟   

تلبته  نقاط لفر تین معاهده تین تسر که حقابه تیرتن رت مطابق  -۳

ۀزترض هیمر بیطر  ما  رفدهیلمند چنین تعری  کرده تسر:  1۹۸فقره 

یكرفر )معاد  تفسط  ریان هزتر ت ۵۵۶ رفرر فعلیهء آ  سیستان »

مترماع  فی  ۴« حسن نیر»ف برتساک «. مترماع  درثانیه( ۲۲ماهفتر

ثانیه بر حقابه  ان  تیرتن تفزفد جده تسر.ف هرزمانی که تز  ان  تیرتن 
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رت یدجه دترسازد، میتفتن تین « حسن نیر»حرکتی بظیفر برسد که تین 

 کاهض دتد. چیارمتر ماع  آ  فی ثانیه  رت تز حقابه تیرتن

ایران » ض تاری  جده تسر که:1۳۵1حفر  ۲۲فدرمادس پن م معاهده  -4

هیچگونه ادعائی برآب هلمند )هیرمند( بیشتر از مقادیریكه طبق این معاهده 

شده است، ندارد . حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفالی هلمند  تثبیت

  «واند قرار گیرد.ایران هم بت )هیرمند( میسر هم باشد ومورد استفادۀ

مادۀ دهم معاهده روی اصل " دایمی بودن معاهیده وحیاکم بیودن اصیول   -5
برطبق م اد مراده  آن بر احکام و اصول قبل و بعد خود " تأکید نموده است .

افغانستان و ایران قبول دارند که این معاهده  »جده: ته ۀدهم معاهده آن ا که 
دولتییین میباشیید و احکییام اییین معاهییده  ممثل)بیییانگر( موافقییت کامییل و دایمییی

محتویات آن اعتباردارد و تابع هیچ ییک اصیل  دمحض)صرفاٌ( در داخل حدو
طرفین نمیتفتننرد  «نت( موجود یا آینده نمی باشد.سدسابقه )پر )پرنسیب( یا

بررره معاهررردتر فکنفتنسررریفن هرررای برررین تلمللررری دیگرررری کررره مغرررایرآن باجرررد، 
 قا ا نمایند.تستنادنمفده فتعدی  مفتد آنرتت

 :در حقابه از هیرمندایران لفات تخ

تساک ماده پن م معاهرده، برا ح رظ حقمبره تیررتن  رتفغانستان با ف فدی که ب-1
سررالیا  نرر   علررردترد تمررا ب رت هلمنرردرفدیانرره حررق هرنررفا تسررت اده تز آ  

نتفتنسته تزین حق یرفد طرفری تسرت اده نمایدکره باهرث کراهض  ریران آ  آن 
، برهاک تیررتن برا تسرت اده تز  نر  فبحررتن تان تیرتن جفدیسدریا بسفی س
حقابرره یررفد تز رفدیانرره هلمنررد بیررره ۀرفترره تسررر. چیارچنررد  تررادر تفغانسررتان 

ۀفدت  مانفهی بنرام  چراه چیار  تحدتثتیرتن مثالیای زنده تین سفء تست اده 
میلیرفن مترر  ۹00ترا ۸00معراد    کره هریرک ح مری تسرر  نیمه  های زتب 

 تز  آ  هلمند)هیرمند( رت هررفز میلیفنیا مترماع   ف  نددتررت ( ماع  آ 
 محر  هرای غیرم ازتفسرط فتترپمر  هرا  تزرفدیانره مجرتری تا  بندکمالیان

با  میاجرد ف درتیرن چراه نیمره هرا اییرره میانرد فتز آنیرا بردلیفته در آبیراری 
رمین باغررار ف کجررتزترها ف مررردم فدتمیررا تسررت اده میانررد.  دفلررر تیرررتن چیررا

میلیرررفن  ۸۲0 چررراه نیمررره  رت در پیلرررفی چررراه نیمررره هرررای لبلررری برررا ظرفیرررر 
تامی  نمفد، فآ  آنرت برتی  جیرزتهدتن مرکز ۲00۴مترماع  آ  درسا   

 تستان بلفچستان تیتااص دتده تسر.
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 ۸/۵/1۳۹۶ تیرنا، یبرۀزتری رسمی  میفری تسیمی،درۀزترض مفرخ  

لفلو آ  تز رفدیانه هلمند رت تا یبرمیدهد که تیرتن  طرح کجیدن دفمین 

جیرزتهدتن رفی دسر دترد ف تین تلدتم سب  جاایر ساکنان سیستان نیز 

میگوید : تمام این آب باید در دریاچه پخش ] اهل سیستان[رضا جهان تیغی  جده تسر.

شود تا از گرد و خاک موجود در منطقه کاسته شود. نباید آب زابل را به زاهدان انتقال 

 را خود زابل دچار کمبود آب است. [داد زی

 
 ازچاه نیمۀ چهارم در نزدیک زابل تصویری

 

تیرتن تز حقابه تی که  به مردم سیستان تعلق دترد فباید مردم  دفلر  -۲

در چاه نیمه های زتب  رت به ید ۀردند ، آ  اییره جده بفمی تز آن مست 

دیگری می برد ف در بد  لیمر به مردم زتهدتن مرکز بلفچستان  تفزیع جیر

 میاند. 

فلتی رأی حامیر یفد رت اادرمیارد،  1۸۷۲ۀفلد سمید، درسا  -۳

رهی تقسیم کرد. تفسیستان سیستان تالی فسیستان ف سیستان رت بدف لسمر

فهردف رت  تیرتن فسیستان فرهی رت حق تفغانستان جمردلق به متعتالی رت

 چنین تعری  فمحدفد نمفد :

، محدفد تسر تز جما  به هامفن که آنرت قسمت اول سیستان اصلی»

تز نفتحی  ض ف فین، نیه فبندتن م زت می سازد فتز طر   نف  به طفر 

تد میجفد. کلی محدفد به هامفن تسر فتا مح  سه کفهه فبرو هلم یان مم

تز طر  جرلی نیز محدفد تسر به جعبو همدس رفدهیرمند در زیربند 

 -قسمت دوم یا سیستان فرعی سیستان  که در دهنو کانا  بزرت فتلع تسر.
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هبارر تز ناحیه تیسر فتلع در ساح  رتسر رفدهیرمند با تمتدتد یااد 

 1 .«فبیسر می  تنگلیسی 

د جده فما آنرت تز منابع معتبر بنابر  تعری ی که درحامیر ۀفلدسمید لی

تارییی تیرتن تنعااک دتدیم، زتهدتن مرکزبلفچستان تیرتن،  زء سیستان به 

حسا  نمی آید، زیرت بلفچستان فتلع در  نف  سیستان تز لدیم ت یام 

ا نگارتن کیسیک بفده فتمام  غرتفی« ۀدرفزیا»سرزمین جنایته جده بنام 

فد آن بنام ۀدرفزیا فتلع در  نف  سیستان تز مفلعیر فحد فتز مله تسترتبف

یادکرده تند. پک یا ا سایتن تیالر بلفچستان با سیستان درسا  های بعد تز 

حامیر ۀفلدسمید فماکماهفن افرر ۀرفته تسر که یک نیرن  سیاسی 

برتی تست اده غیرم از تز آ  هیرمند فتنتقا  آن به مرکز یک ف یر 

تفغانستان  درتین افرر، دفلر .  تسر تاندیگر،بدفن مفتفقر دفلر تفغانس

کامیً حق یفتهد دتجر تا برتین یی  کاری دفلر تیرتن تز م اد معاهده 

تهترتض نماید ف برطبق ماده پن م معاهده ماکفر برمقدتر آبي که به نام 

مترماع    به  ان  تیرتن دتده میجفد، ت دید نظر کند فیا آن ۴حسن نیر 

 یرتن ب رفض برساند. به ت رت دربد  لیمر  

با یک حسا  سرتنگجتی میتفتن دریافر که تفغانستان به تیرتن هیفه 

حقابه  برتساک نظر کمیسیفن بیطر  ما  رفد هلمند در  مترماع    ۲۲بر

چیارمتر ماع  آ  به  سایقه حسن نیر فبرتدری ، تز  هرثانیه  ، در 1۹۵0

ی حسن نیر به  ان  مقدترآبی که تز رف رفدیانه هلمند بیجض میدهد. 

مترماع  فدر یک جبانه  ۲۴0  تیرتن تحفی  دتده میجفد، در یک دلیقه 

 1۲۶، 1۴۴، 000رفز )   ۳۶۵مترماع ( فدریک سا   ۳۴۵/ ۶00رفز)

تا  1۹۷۲لرتردتد در سا  بعد تز تم ای تین  ۴۵مترماع  ( ف درمدر 

م ر میگردد که  متر ماع  آ (  ۵، ۶۶۷، 000،۳۲۸،م مفهاً )۲01۷ سا

آ  یک  فرتیگان به تیرتن دتده میجفد. بنابرین تۀر لیمر یک متر ماع  

                                                 

۱
، ص ۷ببعد،ج ۷35، ص3میالدی، ج ۱9محمود محمود،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس در قرن - 

۱99۷. 
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ملیفن   ۶۶۷میلیارد فن  دتلرمحاسبه جفد، درحقیقر تیرتن تا کنفن به میزتن پ

هزتر دتلر آ  تز تفغانستان  به هنفتن حسن نیر فبرتدری  برده  ۳۲۸ف

عی فرتفتن ن ر آیا تیرتن حا ریفتهد بفد تا تز آن همه ثرفر  طبی  تسر. 

 یفد به کجفرما  یک ملی متر ن ر فی ساهر م انی  بدهد؟ هرۀز 
 

زیرهنفتن  «روابط سیاسی ایران با افغانستانتاریخ  »کتابفحید مدده در -4

تزم مفههء رتپفر های چندین  »تیل ار تیرتن تز معاهده آ  هلمند مینفسد:

ل ار تیرتن تز م رتپفری تفحید ۀردید كه تی1۹۸4ض/ 1۳٦۳ساله در سا  

لرتر دتد هلمند رت كه ادمار بزرۀی به تفغانستان فترد نمفده تسر، تف ی  

می كند. دررتپفر آمده تسر:برتساک مجاهدتر هایدرفلفدیكی ف یر های 

سا  ۀاجته تز اییرهء بند  ۲۷هلمند فنیمرفز، مقدتر  ریان آ  درطف  

د بافرر تفسط ك كی با ی دریای هلمند در دستگاه پیمایض آ  دهرتف

( ٦/41( مترمكع  فی ثانیه، با تر تز اییرهء بند ترغندت ) 0/1۷٦)

مترمكع  فی ثانیه بفده ف تفسط  ریان آ  درین مدر در دستگاه پیمایض 

آ  در )یفتبگاه( كه آغاز مرز تیرتن با  تفغانستان در رفد هلمند تسر، 

رمكع  درثانیـه ( مت۲/۷٦( متر مكع  فی ثانیه ف در  جیله چرخ  )0/140)

(  ٦۳=  0/140 -۲/۷٦بــفده تسر. ت افر آ  تین دف تستیجن یعنی )

مترمكع  درثانیه تسر كه مقدتر مار  تیرتن تز آ  هلمند رت نجان میدهد 

ف تین رلم تقریباً سه چند مقدتر آبی تسر كه در لرتر دتد هلمند حقمبهء تیرتن 

برتبر سیم یفد تز آ  سا  ۀاجته سه  ۲۷جنایته جده ف تیرتن در طف  

 ۱ «هلمند تست اده كرده تسر.

فزیرتنردی فآ  تسماهی  یان  که مدتفع منافع تیرتن درتفغانستان  -٥

در  لسو تف یحی فلسی  رۀه در مفرد  ۲010ماه می  ۲0تسر ، رفز 

برطبق  تیرتن  :نیمرفز، ل  به جاایر ۀجفد فۀ ر تهمار بندکما  یان در 

مترماع  فی ثانیه حقابه دترد، فلی  ۲۶لمند، تقسیم آ  ه 1۳۵1معاهده 

پم  تستیجن ت   برهلمند تز مح  بندکمالیان تابند  ۷۵تکنفن بانا   

تیمین یاادمتر ماع  آ  در ثانیه می برد که یی  معاهدس  یفتبگاه 

های بین تلمللی تسر.)تلفیزیفن آریانای بیار جام  ماکفر فتمام نفرم 

۲0/۵/۲010) 

                                                 
۱
 ،تحت عنوان تخلفات ایران۱9۷۸تا ۱-۱90۱روابط سیاسی ایران با افغانستان از تاریخ  وحیدمژده،- 
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هلمند تز زمان تم ای معاهده تا بحا  سره آبی رفدر حفزه دمردم ن فک  -٦

مرردم یرفد حرق دترد ترا برتبر جده ف تفغانستان بیاطر تأمین نیازهرای حیراتی 

بیرررره رفدیانررره در لالررر  برنامررره هرررای درتزمررردر ف کفتررراه مررردر تز آ  آن 

دچرار کجرماض منطقره یری  چنران   1۳۵۷تمرا برا کفدترای ثرفر بردتری نمایرد.

طلبری هرای تیررتن که نتفتنسر  لف ت افه  ۀردیدرجی دتیلی فۀرفه های جف

د. در دفرتن ریاسر  میفری حامدکرزی برتی تفلین برار فپاکستان رت بگیر

» میررر رجررفر ۀیررری برپیجررانی رمرریک  میررفر تفغانسررتان زده جررد فکرررزی 

بییدون خجالییت از ملییت وتییاریخ اییین کشییور، بییه گییرفتن اییین رشییوت اعتییراف 

متحد هم بخاطر این "شهامت د ضید شیرافت وعیزت و سازمان ملل « کردد!

افغانی او" درگرفتن خریطه های رشوت از سیفارت اییران، مقیام درجیه دوم 

 فساد در جهان را به نام نامی حامدکرز ی ثبت کرد. 

رزی، بیاطر چپن دتدن یریط های دتلرتز سفی تیرتن به تلای ک

پیض  فدیانه هلمند فض دتده نمیجد، بلاه در بد  بردن آ  ت افه  تز رسبز

آفردن نجانه های سرحدی برتی  میمه کردن بیض های تز یای تفغانستان 

به تیرتن فهمچنان فعالیر رفزنامه ها فتلفیزیفنیا فمطبفهار فتجیاص 

 فتبسته به تستیبارتر دفلر تیرتن تز تریبفنیای تفغانستان نیزبفد. 
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 دهمفصل 

 

 هلمند ودخانهرپایه های حقوقی معضلۀ آب 

 و انعکاس آن در معاهده نهائی بین دوکشور

 

 
 

مف ع میمی تسر که « پایه های حقوقی معضلۀ آب دریای هلمند» 

 دسر آفیزرساله یفیض بدتن پردتیته تسر.   در بیض جانز دهمدتکترکاظم 

جان درتین بیض دف مقاله با محتفت تز دف  فتن مسلای فااح  نظرمنتجره  

 تسر.اب   ۸رفزنامه 

معاهده آ  دریای  نظر به تهمیر یاص» مینفیسد:درتین رتبطه فی 

هلمند بین تفغانستان ف تیرتن تز نظر حقفلی ف مال یر های طرفین معاهده 

ف تطبیق مفتد مندر ه آن  زم تسر با جرح بیجتربه ماهیر  در ت رتء

نظرم به یک مقالو تحلیلی تحر  مف فا پردتیر. یفجبیتانه سا  لب 

 در رفزنامه فزین بقلم فردوسن  تز بند ک ای تا سلما  تفتاد که هنفت

( به نجر رسیده بفد. نفیسنده  1۳۹۵ فزتی  1۵هجر اب   )مفریه "

یافایار بند ک ای ف سلما، به تحلی   مقاله در تدتمه بحث رت ع به

بطفر میتار  ف عیر حقفلی دریای هلمند تزسه بغعد پردتیته ف هر بغعد رت

تسر که تینک تف ه رت به اکرهریک تز تبعاد مندرو آن مقاله بیان کرده 

 : ل  میدترم
 

 :هلمند از نظر قانون آب افغانستان رودتحلیل وضعیت حقوقی -۱

بر تساک ماده دفم لانفن آ  تفغانستان، آ  ملایر هامه بفده، دفلر 

میباجد. بند نیم ماده هجتم لانفن آ  تفغانستان  مسمف  ح اظر ف تدتره آن
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مجتری میان تفغانستان ف  اری  میاند که تنظیم ف پین ۀاتری آبیای مرزت

 کجفر همسایه ف تغییر  یر آن به تفتفق فزترتیای تمفر یار ه، تمفر

دتیله ف تمفر سرحدتر، تز فظای  فزترر تنردی ف آ  میباجد. ماده دهم 

ز تهمار بندها، مطالعار تینیای، ح اظر ف سرپرستی ت لانفن آ ، مسمفلیر

 ۳4تنردی ف آ  ۀاتجته تسر. ماده  رفدیانه های کجفر رت به هیده فزترر

تیتیفار  لانفن آ  رت ع به ح  تیتیفار آ  پردتیته، تما آن جام 

بینالمللی نبفده ف تنیا محدفد به چگفنیگی ح  تیتیفار دتیلی بر سر 

 .تست اده تز آ  تسر

 ی ف حمایر تز به هر افرر مطابق لانفن، حافمر مال  به پاسدتر

کجفر تسر که حمایر تز تطبیق معاهده  حقف  مردم، ترت ی ف منابع

 .نیز  زء مسمفلیر ف مال یر دفلر محسف  میجفد 1۳٥1

 

 :وضعیت حقوقی رود هلمند در پرتو اسناد بین المللی  2-

رفدیانه هلمند یک رفد متفتلی تسر. تز آن امیاه تین رفدیانه 

مل   1۹۹۷ا درچارچف  تعری ی که کنفتنسیفن غیرلاب  کجتی رتنی تسر، بن

یعنی:  بیره بردتری  ترتیه کرده، میگن د، (معبرهای آبی)متحد تز آبرته ها 

تلمللی . ماده سفم تین کنفتنسیفن به  غیرکجتی رتنی تزمعابر آبیای بین

کجفرهات ازه میدهد که دفلتیا تافلی رت که لبیً رفی آن تفتفق کرده باجند، 

منصفانه و ت رتء کنند. همچنین ماده پن م تین کنفتنسیفن تاطیح  میتفتنند 

معیارهایی رت مجیص میاند که    رت یاد آفر جده که در ماده ججممعقوالنه

آ  رته  منا انه بفدن رت بیان میدترد، تز  مله: تعدتد  معیر ساکن در کنار

 اده آ  هلمند )معبر( ف نیاز تلتاادی که تز تین لحاظ تفغانستان در لبا  تست

تز حق بیجتربریفردتر بفده میتفتند. مقررتر هلسنای نیز رفی تدتبیر 

برلین رفی مدیریر مجارکتی،  معقف نه ف منا انه تجاره دترد. مقررتر

آ  1۳٥1پیفسته،  امع ف یک پارچه تأکید میاند. به تین تساک معاهده 

  ری منصفانهتیوری حاکمیت محدود و بهره بردادریای هلمند درچارچف   

 .میگن د

با در نظردتجر تین لفتهد دیده میجفد که تز یک طر  بیجترین 

تفغانستان فتلع جده تسر ف هم چنین  تمتدتد ف طف  دریای هلمند دریای

ف تز سفی  بیجترین  معیر تست اده کننده ۀان آن رت تفغانستان تجای  میدهد
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لرتر دتجته ف نیازمندی دیگر تفغانستان تز لحاظ تلتاادی در سط  پایان تر 

تقفیر محاف ر زرتهتی دترد که میتفتند تا  منا انه  بیجتر به آ  ف

 .رت تامید کند 1۳٥1بفدن معاهده 

 :رود هلمند از نظر حقوق بین الملل ۱3۵۱معاهده  -3

معاهده، هبارر تسر تز یک » »برتساک تعری  کنفتنسیفن فین:

کتبی منعقد جده ف مجمف   افرر تفتفق بین تلمللی که بین کجفرها به

در که  حقف  بین تلمل  باجد، ار  نظر تز هنفتن یاص آن ف تهم تز تین

 1۳۵1پک معاهده «سند فتحد یا چند سند مرتبط به هم منعاک جده، باجد.

معیارهای فف  رت دترت تسر ف یک سند دف انبه بین تلمللی  رفد هلمند

هی  ۀفنه مجا  حقفلی ندترد.  میباجد. تین سند کامیً  زم ت  رت بفده ف

رت یک «حسن نیر »  رت یک حقف  معاهدتر بین تلمللی ۳1ف ماده  ۲٦ماده 

تا  دتنسته که تین یافایر نیز در معاهده دف انبه ماکفر درنظر ۀرفته 

ماع  آ  رت به هنفتن حسن نیر برتی تیرتن لای  جده  متر 4جده که در آن 

 .تسر

ت رتی معاهدتر رت تز سفی طرفین  حقف  معاهدتر، تعید ۲4ماده 

به ت رتء ف رهایر معاهده رفد هلمند تسر.  تلزتمی میدتند. پک تیرتن مال 

یا لبلی رت تعید آفر  حقف  معاهدتر بینالمللی، معاهدتر یاتمه یافته ۲۸ماده 

ف تلزتمی نمیدتند، پک تارتر تیرتن رفی تسناد لبلی، یافاا حامیر 

 .ینالمللی تسرسمید  یی  لفتهد ب  ۀفلد

  رت آزتد ۀاتجته، طفریاه بر حق شرطحقف  معاهدتر   ۲0ماده 

چیارم معاهده رفد هلمند حق تعدی  مقدتر  یی  هد  معاهده نباجد. ماده

جرط  رت در نظر  آ  رت با در نظر دتجر ف عیر تللیمی اکر کرده ف  حق

 ۲٦تر تز ۀرفته تسر. پک تفغانستان در سالیای یجک سالی حق دترد که کم

 .ماع  فی ثانیه آ  به تیرتن بدهد متر

فردفک  نفیسنده آن مقاله بعد تزجرح ناار فف  به تین نتی ه رسیده 

آ  رفدهلمند منعقده بین حافمار تفغانستان ف تیرتن که  1۳٥1که: معاهده 

تفجی  پادجاه هردف  مفرد تافی  پارلمان هر دف کجفر لرتر ۀرفته ف به

مبادله جده  1۳٥٦ه ف نیز تسناد مادلو آن در سا  کجفر در آنفلر رسید

هی  ۀفنه نفتلص لانفنی ندتجته ف هر دف کجفر باید به آن متعید  تسر،
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ف معیارهای لفتهد ف حقف  معاهدتر بین  باجند. تین معاهده کامیً با ترزجیا

 .تلمللی سازۀاری دتجته ف هی  ۀفنه مجا  حقفلی ندترد

بین تلمللی رت در پی دترد که کجفر تیرتن نقض تین تعید، مسمفلیتیای 

میجفد. تین مسمفلیر جام   برتن یساره نیز  تز تین لحاظ مسمف  جنایته

ک ای تا بند سلما ، منتجرس  برتی متن مام  مقاله دیده جفد: فردفک:  تزبندمیگردد. )

(1۳۹٥ فزتی  1٥رفزنامه هجر اب ، مفرخ 
 1 

 

 از سوی افغانستان د  هدهتطبیق کامل مواد مندرج معا علت عدم

 د:دهمی ،چنین  فت یفیضفف  درتین ا دتکتر کاظم با طرح سؤت  

برتی ترتمه  فت  به تین سؤت  نیسر باید به متن ماده سفم ف ماده » 

آغاز برتی تطبیق ف ت رتی جرتیط هملی  هجتم معاهده تف ه کرد که نقطه

رسمیر پیدت کردن  د تزمندرو معاهده محسف  میجفند. متأس انه تفغانستان بع

معاهده دچار حفتدثی جد که نتفتنسر حتی لدم های تفلی رت در زمینه 

ماده سوم معاهده آمده است که ماههای سال » : درظر   بگاترد. در

)  معینه آب از رود هلمند نورمال آب یا سال مافوق نورمال آب، مقادیر

  دف  آتی 4بق ستفن که در مادس دفم تین معاهده تجری  ۀردیده ط (هیرمند

در مفت ع ای  تز طر  تفغانستان به تیرتن  (هیرمند)در بستر رفد هلمند 

 :تحفی  دتده میجفد

 : الف : مواضع تحویل دهی قرار ذیل اند

 . درمف عی که یط سرحد رفد سیستان رتلطع میاند -  1 

مدر  که در یی  ٥۲ف  ٥1در دفمف ع دیگر بین پایو سرحدی -  ۲ 

تفسط کمیسارتن طرفین با تثبیر فااله فسمر  ز تن اا تین معاهدهسه ماه ت

ماکفر در  امیكه یط  هریك تز آن دف مف ع تز یكی تز پایه های سرحدی

فتلع ۀردیده، تعیین می ۀردد. تعیین آن  (هیرمند)سرحد در بستر رفد هلمند

 . نافا جمرده میجفد  دفلتین  دفمف ع بعد تز تافی  حكفمتین 

درمفت عی که در فقرس تل  تین ماده تاکار یافته تاسیسار    : طرفین

تحدتث( (مفرد لبف  طرفین باجد، تهمار  مجترك فمناس  که جرتیط آن

مندرو مفتد تین  فآ ر  زمه درآن نا  می نمایند تا مقادیر آ  معینو

                                                 
1
 ) ۱6بخش (...معاهده آب هلمند یخیو تار یلیتحل یبررس ،افغان جرمن آنالین،کاظم  دعبدهللایداکترس - 
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معاهده بافرر مفثر فدلیق مطابق به تحكام تین معاهده تندتزه ۀیری 

 «فتحفی  جفد.

هریك  تز طرفین یكن ر کمیسار »مچنان به تساک ماده هجتم معاهده: ه

تتباا یفد تعیین یفتهد نمفد تا در ت رتی  ف یكن ر معافن کمیسار تزبین

 .تحكام تین معاهده تز ) ان ( دفلر یفد نمایندۀی کند

حفزس ایحیر ف فظای  تین کمیسارها درپرفتفکف  جماره یك 

درماده ه تم پرفتفکف  جماره « . تسر. یده میمو تین معاهده تعیین ۀرد

فتیرتنی )کمیته  کمیسارتن  تفغانی» یک من مو معاهده اکر جده تسر که : 

مجترك کمیسارتن( رت تجكی  میدهند که منبعد بنام )کمیتو مجترك( یاد 

کمیته بمنظفر ح  ففا  سریع مسای  ناجی تز ت رتی فظای ی  میجفد. تین

محف  ۀردیده سعی یفد رت بكار  بعیدس آنیاکه بمف   تین پرفتفکف  

 .« بفد یفتهند برد فتاامیم آن درحدفد ایحیر آن  زم ت  رتء یفتهد

به تأسی تز مفتد فف  تلاکرمعاهده طرفین مال  بفدند پک تز نیامی 

تلدتماتی هملی در زمینه متفس  جفند، تما  جدن مرتح  لانفنی معاهده به

مف   جد تا تبادلو  ییر نظام در تفغانستانف تغ 1۳۵۲سرطان  ۲۶کفدتای 

تسناد مادله برتی مدر چیارسا  دیگر به تعفیق تفتد. لات درتین مدر که 

معاهده مرحلو نیامی یفد رت طی نارده بفد، هی  تلدتمی مندرو مفتد  هنفز

افرر ۀرفته نمیتفتنسر. ناۀ ته نباید  فف  تلاکر معاهده ف  میمو آن

سرحدی بین دف  ا  تف   میفریر دف بریفردۀاتجر که طی یای دف س

کجفر که ۀ ته میجفد، همدتً تز ان  تیرتن به رته تندتیته جد تا ف ا رت 

 یر طی مرتح  نیامی معاهده مغجفض سازد ف بدینفسیله با تست اده 

یفد رت حاا  کند ف نیز تز بین  تزفرار مث  سابق آ  بیجتر تز تستحقا 

 ۵۲ف  ۵1بین بردن نجانه های سرحدی جمارهرفتن ف یا به هبارر دیگر تز

مغجفجیر دیگر رت در یای تز نقاطی میمی تحفیلدهی حقمبه به تیرتن به 

مانع دیگر رت در رته تطبیق ف هملی سایتن معاهده تی اد  ف فد آفرد که

 .کرد
 

 :امضای معاهده آب رود هلمند رویدادهای تاریخی پس از
 

تن نیر سلطان محمفد تسر تز للم هنفتن فف ،نام مقاله تحقیقی میمی 

نجر  اب   به ۸در رفزنامه فزین   1۳۹۶ثفر  ۲۶که بتاری  محمفدی 
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یفد پاسیی دلیق به سؤت  مطرفحو رت  محتفتی آندتکتر کاظم رسیده ف

 دتنسته مینفیسد:

در مقاله یفد رفیدتدها رت تحر دف دفره ای   تن نیر محمفدی» 

 :بررسی کرده تسر

 :ش ۱3۸۱تا ۱3۵۱سالهای رویدادها بین  -۱

» مفاف  به تستناد مفتد فف  تلاکر معاهده ف  میمو آن می نفیسد:

برتی تطبیق کام  معاهده آ  هلمند نیاز بفد تا به تساک بند هجتم معاهده ف 

کمیسارتن آ  رفدیانه  بندهای ه تم ف هجتم پرفتفکف  جماره یام آن، تف ً 

 فم معاهده سه نقطه تعیین ف تز نقاطهلمند (هیرمند) تجای  ف بعد طبق بند س

ماکفر حقمبه  ان  تیرتن تحفی  دتده جفد. تما به تثر کفدتای یفنین ه ر 

 نگیای دتیلی زمینه تی اد ف تقفیر کمیسارتن آ   ف آغاز 1۳٥۷ثفر سا  

کجفر ما میسر نگردید ف  ان   رفد هلمند،  یر تطبیق کام  معاهده برتی

مدیریر  جرتیط ناۀفتر در تفغانستان که زمینهکجفر تیرتن با تست اده تز 

مناس  آ  برتی کجفر ما مساهد نجد، یی  معاهده به یک سلسله تلدتمار 

 .«  یک  انبه ف نا ایز در مرز مجتری آبی دسر به کار جد

 

 :نام می برد ذیالً  انجنیر محمود از تخطی های جانب ایران  

هلمند در مرز آبی تحدتث دهیا سایتمان آ  ۀیر بر رفدیانه •»

 مجتری؛ 

 نا  بیجتر تز اد پایه فتترپم  در محدفده مرز آبی مجتری؛ • 

تحدتث چیار چاه نیمه که هر کدتم آن دترتی ظرفیتیای؛ لاب  میحظه بفده •  

ها به طر   ف تفسط کانا    ریاه  آ  رفدیانه هلمند ف سایر رفدیانه

 دتده میجفد؛ایایر آبی( در یای تیرتن  ریان (نیمه چاهیا

تحدتث بند کیک ف تنحرت  سییبیا به منظفرمرففا سایتن نیازمندییای •   

سییبیا  های بند ماکفر ف  ریان دتدن جان به آ  ف بعد پایین سایتن درفتزه

به طر  نیمرفز تفغانستان که تین یفد یسارتر فرتفتنی رت به یای 

 تفغانستان فترد میاند؛

•ظر به هرض سابقه آن ف  ریان دتدن هریض سایتن رفد سیستان ن

 طر  زتب  آن کجفر؛ آ  جایه سیستان رفد هلمند به
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تحایمار یک طرفه ساح  چ  رفدیانه هلمند به طر  تیرتن که •  

سب  تغییر مسیر دریا به طر  تفغانستان ف تیریبار ساح  رتسر  تین تمر

 «دریای ماکفر جده تسر.

دتمار یک  انبه کجفر تیرتن که تین تل »تن نیرمحمفدی می تفزتید که:

بدفن ت اهم با  ان  تفغانستان افرر ۀرفته نه تنیا در مغایرر اری  به 

رفد هلمند ف  لفتنین ف مقررتر بین تلمللی لرتر دترد، بلاه یی  معاهده آ 

 نیز میال  حسن همسایه ۀی ف هم فتری میان دف کجفر میباجد.

 

 :ش ۱39۶تا  ۱3۸۱رویدادها بین سالهای  -  2

طی تین دفره که تز تی اد حافمر مؤلر ف سقفط ردیم طالبان تا 

تفتنسته بع ی تلدتماتی رت  یر مدیریر  تکنفن تدتمه دترد،  ان  تفغانستان

تین آبیای  بیتر منابع آبی در حفزه آبریز هلمند رفی دسر ۀیرد تا تز

دتجته سرۀردتن که سالیای سا  تسر به طر  پایین آ  )ساحه دلتا(  ریان 

طفر رتیگان همسایه غربی ما تست اده میاند، در تفسعه تلتاادی  ف تز آن به

ف ت تماهی یفیض که حق مجرفا تفغانستان میباجد، تست اده به هم  بیافرد. 

ۀام نیسر به  به همین سب  در  »تن نیر محمفد در تین رتبطه می نفیسد:

ری تز تیطییای منظفر تطبیق کام  معاهده آ  رفدیانه هلمند ف  لفۀی

به تثر  1۳۸۳ ان  کجفرتیرتن در تست اده تز آ  رفدیانه ماکفر، درسا  

مجتری کمیسارتن آ  رفدیانه هلمند تی اد ف  تقا ای  ان  تفغانستان کمیته

تقفیر ۀردید که تا تکنفن ه ده نجسر رت با کمیته کمیسار آ  هلمند  ان  

در تمام تین نجستیا  :»ه مفاف  هیفه میاند ک «تیرتن تن ام دتده تسر.

تیطییای آن کجفر تز  مله تحدتث کانالیا ف دهنه  ار یفدسر، نا  

تز طر  آن کجفر جام  آ ندت جده، فلی  ان   فتترپمپیای یی  معاهده

فتترپمپیای ماکفر در  هیأر تیرتنی در تمام  لسار فهده تی  مع آفری

 تکنفن به بیانه های محدفده مرز آبی مجتری رت سپرده، تما متأس انه تا

میتل  تز  مله مجایر ت تماهی به  مع آفری آن ها تلدتم نارده تند. 

رفی تین مسأله دف رفز با  ان  تیرتن بحث  چناناه در ه دهمین نجسر

بعدی رت منفط به  مع  افرر ۀرفر ف هیمر  ان  تفغانستان تجای   لسه

 کرد، فلی مجاهدهآفری کام  فتترپمپیا تز کناره رفد مرز آبی مجتری 

میگردید که آنیا ترتده  تی برتی  مع آفری تین فتترپمپیا ندترند ف مییفتهند 
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یابد ف بیجتر تز حقمبه تعیین جده در معاهده، همان  که تین ف عیر تدتفم

تز سیم جان تز رفدیانه  طفری که طی چی  سا  تییر چندین برتبر بیجتر

  ف عیر تدتمه بدهند. به همین سب هلمند آ  بردتجر کردند، باز هم به تین 

ه دهمین نجسر کمیته مجتری کمیسارتن آ  هلمند بدفن نتی ه به پایان 

 1 «رسید.
 

یکی دیگر از اقدامات حکومت افغانستان که زمینۀ تطبیق معاهده را  

محمود، همانا نصب و تجهیز استیشن های  مساعد میسازد، به قول انجنیر

تا  هلمند است، له چرخ در پایین آب رودخانههایدرولوژیکی خوابگاه و شی

از این طریق مصرف جانب ایران از آب رودخانه هلمند را بتوان تعیین و 

هیفتا مفاف  به تکما  تمفر بازسازی سربند کانا  لجاری  کرد. مشخص

میاند که به تساک تدتفم  نگیا کامیً  در پایین آ  دریای هلمند تجاره

درنتیجه اصالح و » ته بفد ف می تفزتید که:تیری  جده ف تز بین رف

بازسازی آن نه تنها زمینه دسترسی دهقانان حومه شهر زرنج به آب 

بلکه به اثر این اقدام مؤثر زمینه عودت مهاجرین به  مطمئن مساعد شده،

کاریابی برای مردم نیز مساعد  والیت نیمروز مهیا و فرصتهای اشتغال و

آبهای   ب کشور ایران که سالهای سال ازشده و از اضافه برداشت جان

سرگردان رودخانه هلمند طور رایگان استفاده میکرد، تا حدودی کاهش به 

 عمل آمده است.

 تین تلدتم  ان  تفغانستان مفرد  :»انجنیر محمودی مدعی است که 

ۀرفر. آنان تدها میاردند که تین هملارد  تهترتض جدید  ان  تیرتن لرتر

 ان  تیرتن نه تنیا  قمبه تیرتن  رر فترد میاند. تز تین  یرتفغانستان به ح

 مف فا رت تز م اری دیپلفماتیک تعقی  میارد، بلاه در  لسار متعدد

کمیسارتن آ  رفدیانه هلمند )هیرمند(، آن رت جام  آ ندت نمفده ف یفتستار 

ان تما کمیته کمیسارتن آ  هلمند  ان  تفغانست «بازدید تز نیر لجاری بفدند.

که مسمفلیر آن بدفض تن نیر محمفد محمفدی میباجد، بارها برتی  ان  

 کانا  لجاری تز  مله نیرهای سابقه  »تیرتن یاطر نجان سایته تسر که:

ف آ  مفرد نیاز یفد رت تز رفدیانه هلمند تیا نمفده، تما درتثر تدتفم 

 فرتفتن بردتجته بفد، در تین تفتیر تمفر  نگیای تحمیلی، یسارتر

                                                 
1
 ) ۱6بخش (...معاهده آب هلمند یخیو تار یلیتحل یبررس ،افغان جرمن آنالین،کاظم  دعبدهللایداکترس - 
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حق مجرفا  بازسازی آن تن ام جده ف زمینه تست اده مردم جیر زرن  که

جان میباجد، فرتهم جده تسر. در مفرد تقا ای بازدید  ان  تیرتن تز نیر 

برتی جان ت ییم جده که کانا  لجاری دریای تفغانستان مفلعیر  لجاری،

هیار مجتری، بنا  ان  تفغانستان بازدید  دتجته، نه در محدفده مرز آبی

تسر. به همین  تیرتنی تز نیر لجاری رت یی  م ردتر معاهده دتنسته

یاطر تقا ای ترتمه جده تز  ان  تیرتن مفرد لبف  کمیته کمیسار آ  هلمند 

 1 «لرتر نگرفر. تفغانستان

میگفید که: در تین تفتیر مرحله  استاد کاظم از قول انجنیر محمودی

سرنفجتی طف نی آغاز ۀردیده ف سفم بند آ  ۀردتن کما  یان پک تزبی 

چندی لب  کار تهمار بدنه تین بند با جرکر های یافای هقدۀردید ف 

همیً آغاز جد. با تحدتث بند کما  یان منافع هر دف کجفر در نظر ۀرفته 

سفی تطبیق کام  معاهده آ  رفدیانه هلمند به منظفر  جده که تین یفد به

 دف کجفر ۀام میمی تسر. دیانه میانتست اده هاد نه ف معقف  آ  تین رف

 

 مشکالت وراه های حل تطبیق مندرجات معاهده آب هلمند :

تن نیر محمفدی در پایان مقالو یفد به یک تعدتد مجایر در  یر 

 :نیز رته های ح  آن تجاره میاند، تز  مله تطبیق معاهده آ  دریای هلمند ف

در میان تین دف  که ٥۲ف  ٥1تز بین رفتن هییم سرحدی جماره  -

 ان  تیرتن طبق معاهده در نظر ۀرفته جده  نقطه ، مح  تحفیلدهی آ  به

 .تسر 

تثبیر نجدن سه نقطه  یر تحفیلدهی آ  برتی  ان  تیرتن طبق بند  -

 .هلمند سفم معاهده آ  رفدیانه

تحدتث چیار چاه نیمه ف  ریان دتدن آ  رفدیانه های طر  -

هامفنیای ماکفر بفده به سفی نیمه چاهیا  تغایهتفغانستان ف تیرتن که منبع 

ۀفدرزه جده  که تین تمر باهث یجک جدن هامفنیای سیستان به جمف 

 .تسر

 تحیا ف بازسازی نجدن تستیجن دهرتفد )مح  سن ض سا  نفرما  ف -

  .)غیر نفرما  آبی

                                                 
1
 ) ۱6بخش (...معاهده آب هلمند یخیو تار یلیتحل یبررس ،افغان جرمن آنالین،کاظم  دعبدهللایداکترس - 
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  .نبفد بند کنترفلی سییبیا ف سایر زیربناهای تنظیم ف کنترف  آ  -

به منظور حل مشکالت و تطبیق مندرجات معاهده آب سفارشهای 

 :هلمند

 شماره اختن و تثبیت دوباره عالیم سرحدیتسریع پروسه مدرن س-۱

ف نیز تحفیلدهی  1۳۵1زمینه تطبیق معاهده سا  که در نتی ه آن ۵۲ف ۵۱

مساهد  معاهده ماکفر آ  رفدیانه هلمند بین تفغانستان ف تیرتن برطبق

ۀیری تز اری سایتن آ  بطر  نیمه چاه ها که میگردد. همچنان  لف

 .ه میگرددرمف   تحیای دفباره هامفنیای سیستان ف ۀفدز تیناار

 

که نبفد تین  احیای مجدد و تجهیز استیشن هایدرولوژیکی دهراود -2

تطبیق معاهده آ  هلمند به بار آفرده ف  تستیجن مجایر فرتفتن رت در

فجار بر هیمر  دتن آن به حیث یک نقطه ان  تیرتن در تمام نجستیا تز فق

تفغانستان تست اده میاند. بنا به منظفر رفع هرۀفنه بیانه  فیی های  ان  

 مع آفری فتترپم  ها ف دهنه  ار نا ایز، یفدسر ف یی   تیرتن در

 لفۀیری تز ت افه بردتجر آن کجفر تز  معاهده آ  رفدیانه هلمند  یر

ترۀانیای تمنیتی  ا هر چه ها   به کمکآ  رفدیانه ماکفر،  زم تسر ت

 .کجفر در تحیا ف بازسازی آن تلدتم  دی به هم  آید

تحدتث تین بند به منظفر کنترف   تسریع کار احداث بند کمالخان: -3

به هد  کاهض یسارتر  انی ف مالی به پایین  سییبیای سا نه تین رفدیانه

تستان زتب  تیرتن( ف  ان فآ  آن )کاهض یسارتر به ف یر نیمرفز تفغانست

 تطبیق معاهده  یر  لفۀیری تز ت افه مار  تیرتن ف تحفیلدهی حقمبه آن

کجفر تز آ  تنظیم جده طبق معاهده آ  رفدیانه هلمند میان هر دف کجفر، 

حتمی میباجد که یفجبیتانه تییرتً به تهمار فاز  یای تز تلدتمار ففری ف

 «.سفم آن تف ه  دی مباف  جده تسر
 

 :نتبجه گیری از این بحث
 تا تین ا تز بررسی های تن نیر محمفدی احبر »تستاد کاظم مینفیسد:

جیص مسلای در بارس  بعم  آمد ف ای جار تسر که تمرفز تلیً یک

مف فا مربفط به مسمفلیر های رسمی تض احبر میاند ف معلفماتی 

آنچه درتین رت در تیتیار هیلمندتن می ۀاترد، تما باید ۀ ر که  تینیای
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مندر ار معاهده آ  دریای هلمند تز  جانزده سا  تییر در مفرد تطبیق

حافمر تفغانستان تفلع برده می جد، با هزتر تأس  که باف فد دسترسی به 

تماانار مالی ف تینیای فرتفتن درتین مدر ف سرتزیر جدن ملیاردها دتلر 

سر  میفری تفغانستان، بازهم کار  زم بیافص در دفره ریا کمک به

نگرفر. ۀزترض فف  به ف احر تین  حامد کرزی درتین مفرد افرر

 تهما  ف تغ ا  رت در آن دفره بیان میاند. 

بدون حساب و بطور خصوصی از  مقادیر هنگفت پول حامد کرزی با اخذ

تندتیر ف هی  تلدتم مؤثر ف  در مفرد تین پرفده ملی سر به زیر ایران

 دتد فیامفجی تیتیار کرد. لات تف مسمف  همهمسمف نه در زمینه تن ام ن

آبیای ت افی تسر که تیرتن طی مدر ریاسر  میفری تف تز رفد هلمند به 

تغ ا  حامد کرزی در حقیقر به مثابو یک ییانر ملی  یغما برده تسر ف تین

نافترد در رأک فزترر آ   محسف  میجفد. ۀاجته تز آن تقرر یک جیص

 یان فتلی تسبق هرتر که تساسا نه تز آ  ف تنردی  مث  محمد تسمعی 

چیزی در چانته دتجر ف نه تز تنردی، کاری بفد بک ناافت  که مسمفلیر 

 .کرزی می تفتد آن بازهم بدفض حامد

تۀر ۀ ته جفد که چرت ردیم یلقی ف پرچمی ف یا حافمر های تنظیمی 

ر، به تین معاهده لدم نگاتجتند،  فت  آن ساده تس ف بعدتً طالبانی در تطبیق

کسانیاه در ۀرف تیرتن  زهم که تز هناار میال  معاهده تز یاطر  ف تز

 بفدند ف تز کسانیاه ب ای آ  به  بی آبی  ملر ف فطن کمر بسته بفدند

تزطر  دیگر، تفلع نمیرفر که کاری در تین رته تن ام دهند. در سه دفره 

ر فار تهمار کجفر به تفو یفد رسیده بفد، کسی د فف  که  ن  ف فیرتنی

در تیتیار؛ تۀر پفلی دتده  نبفد ف نه دسترسی به ساحه دتجر فنه منابع مالی

 می جد، برتی تدتمه  ن  ف فیرتنی کجفر تیتااص می یافر. تما جرتیط

به بعد تغییر نمفد ف تمید ها برتی ن ار ف بازسازی تز زیر  ۲001تز سا  

ی ف تطرتفیان فساد کرد که با سردمدتری حامد کرز یاکستر  ن  سر بدر

ۀرتن بعد تز سیزده سا   پیجه تض همه تمیدها به یأک تبدی  جدند ف تین بار

به جانه تی یک حافمر  عی  بنام  فحدر ملی  ۀاترده جد که 

زیر فجار لرتر دترد. بازهم تز تجر  غنی ممنفن که تلیً  تزهرطر 

ره حق یفد نجان دتد ف دربا جیامر ترتمه  فت  رت برتی رفحانی تز
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تسر،  مغافبو آ  دریای هلمند که طی تین چند دهه تیرتن تز آن بیره  سته

 1.«هاک تلعم  نجان دتد.

تستاد کاظم در بیض ه دم مقاله یفیض در یافص تیدیدتر رمیک 

تۀر تیرتن فار کند که تین تمتیاز رت در بد  حق  » میفرتیرتن مینفیسد:

ق ترتنزیر تز آن کجفر به نحفی به تست اده تز بندر چاه بیار ف تست اده تز ح

تبادله باجاند، معنی تفس  به فجار رت میدهد، فجاریاه با رفحیه حقف  بین 

تلدف  منافار دترد، درغیر آن تۀر بیفتهد در تیری  بندها ف تنیار 

تفغانستان بفسیلو ۀماجتگان یفد تلدتم کند، تین هم  جان فت حا یک هم  

با تین فجار بیفتهد زمینه م اهمه رت در ترفریستی محسف  میجفد ف تۀر 

بارس سه حفزه آبی دیگر تفغانستان که بسفی تیرتن  ریان دترد، آغاز کند، 

تین مف فا رت میتفتن با پیجنیاد منطقی ف دفستانه ترتمه کرد، نه با تیدید ف 

لحن آمرتنه. تظیارتر تییر رمیک  میفر رفحانی چنان ف عیتی رت تکنفن 

ستان یلق کرده که تۀرکاب  در آینده در یک ماتکرس تحتمالی بین مردم تفغان

در مفرد آ  دیگر دریاهای یفد با  ان  تیرتن تنعطا  نجان دهد، تفاار 

همفمی تفغانستان آنرت نمی پایرد. طفر معلفم تیرتن ف تفغانستان چیار یا پن  

 های آبی مجتری دترند که در مفرد یای تز تین حفزه های آبی یعنیه حفز

تند که تز  سا  لب  دف کجفر یک لرتردتد تم ا کرده ۴۴آ  دریای هلمند 

نظر حقفلی برتی همیجه مدتر تهتبار تسر ف هی  یک تز دف کجفر حق 

 ۲ «ندترد آنرت بطفر یک  انبه لغف نماید.

تا دفلر تفغانستان تز ف فد دتکترااح  کاظم در  انمپیجنیاد می 

هندتلمفلع برتی دفاا تز منافع ملی  مف فا معاهده آ  هیرمندماتکرتر بر

 تست اده کنند.

 از قرار داد آب هلمند رانیتخلفات ا :دمژدهیوح 

 با تفغانستان تز  رتنیت یاسیمدده در کتا  یفد)رفتبط س دیفح

                                                 
1
 ) ۱6بخش (...معاهده آب هلمند یخیو تار یلیتحل یبررس ،افغان جرمن آنالین،کاظم  دعبدهللایداکترس - 
2
 ) ۱۷بخش (،افغان جرمن آنالین،همان مقالهظم کا دعبدهللایداکترس - 



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        409 

نفجرته  یمقامرار تفغران یرسرم یرتپفرهرا تسرناد ف ری(که برف1۹۷۸تا1۹01

رت  ی  هلمنرد نارار میمرتز لررتردتد آ رتنیرجده تسر، تحر هنرفتن تیل رار ت

لرتر دتد هلمند  زم بفد تا تفغانستان تز  یتز تم ا پک»:سدینفیمتاکرجده  م

در  رتنیرت هءیزد كره آ  سریم یدسر م یساتیتاس  ادیبند كما  یان ببعد به ت

  یرآن به آنكجفر تحف نیكه در لرتر دتد مجیص جده بفد به مقدتر مع ینقاط

 یاسرریس یفكجررمكض هررا كطررر یتز  یلمررا یهررا ریمحرردفد یجررد فلرر یدتده مرر

  یرترت نیرنسایر ف بره ت سریتفغانستان م یرتبرت یتمكان نیچن گریتز ان  د

دسر تیرتن در تست ادهً دلیفته تز آ  هلمند  مانند زمان لب  تز هقرد  لررتردتد 

 باز بالی ماند.

چند سا  لب  تز هقد لرتردتد هلمند، جكایار متعددی تز تست اده بیض 

تن تز آ  هیرمند تز طر  مردم زرن  به كاب  می رسید فهیاًر تز حد تیر

هامی هم كه تز طر  دفلر تفغانستان تز منطقه دیدن میكردند، ۀزترجاتی 

ید آن جكایار به مقامار مسمف  ترتمه نمفدند. بعنفتن مثا  درسا    1۳4۷مفغ

دكتفر محمد طی  بقامی رمیک آبیاری فتن نیری فزترر زرتهر طی 

ً تز  ریان كار بند ) رفكی( كه به » جر: ۀزترجی نف هنگامیكه جیاا

جیر زرن  ف ترت ی تطرت  آن آ  می رساند دیدن میكردم، سربند نیری 

بنام )ۀلمیر( دریاك تیرتن تف یم رت ل  كرد. به جكلی كه تیرتنی ها دهنه 

متر بفد  ٥متر بطر  جما  تغییر دتده فهرض دهنه رتكه لبیً  ٥00 نیر رت

متر هریض ح ركرده فلرتر تطیا دهنه ماكفر  1٥تلی  10زه به تندت

  .رتپیته كاری میكنند كه نتی هء آن كمبفد آ  به جیر زرن  یفتهد بفد ...

م 1۹۸4ض/ 1۳٦۳تزم مفههء رتپفر های چندین ساله در سا  

رتپفری تفحید ۀردید كه تیل ار تیرتن تز لرتر دتد هلمند رت كه ادمار 

 فترد نمفده تسر، تف ی  می كند. دررتپفر آمده تسر: بزرۀی به تفغانستان

برتساک مجاهدتر هایدرفلفدیكی ف یر های هلمند فنیمرفز، مقدتر 

سا  ۀاجته تز اییرهء بند ك كی با ی دریای هلمند  ۲۷ ریان آ  درطف  

( مترمكع  فی  0/1۷٦در دستگاه پیمایض آ  دهرتفد بافرر تفسط )

( مترمكع  فی ثانیه بفده ف تفسط ٦/41ند ترغندت )ثانیه، با تر تز اییرهء ب

 ریان آ  درین مدر در دستگاه پیمایض آ  در )یفتبگاه( كه آغاز مرز 

( متر مكع  فی ثانیه ف در 0/140تیرتن با  تفغانستان در رفد هلمند تسر، )
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( مترمكع  درثانیـه بــفده تسر. ت افر آ  تین دف ۲/۷٦ جیله چرخ  )

( مترمكع  درثانیه تسر كه مقدتر  ٦۳=  0/140 -۲/۷٦تستیجن یعنی )

ً سه چند مقدتر  مار  تیرتن تز آ  هلمند رت نجان میدهد ف تین رلم تقریبا

آبی تسر كه در لرتر دتد هلمند حقمبهء تیرتن جنایته جده ف تیرتن در طف  

 سا  ۀاجته سه برتبر سیم یفد تز آ  هلمند تست اده كرده تسر.  ۲۷

 ری نیز در دسر تسر كه نجان میدهد طر  تیرتن با رتپفر های دیگ

تهما  غیر م از، تیطی هامی رت در آ  مجترك رفد هلمند تن ام دتده تسر 

 مثیً: 

تحدتث نیر  دید ۀلمیر در مفلعیر غر  نادهلی ف در  نف  نیر • 

 ۀلمیر سابق درمقاب  تیانهء منجی.

یستان تزهلمند به كیك ف تنجعا  رفد س تحدتث نیر دید درنزدیك بند• 

 تستقامر چاه نیمه. 

 ح ریك نیر  دید دیگر در كنار جمالی ری  پریان. • 

 ح رچیاركانا  درساحهء فتلع درمیان بندكما  یان ف بند لیجك. •  

 فسعر دتدن دهنه نیرۀلمیر ف پیفسر ۀردتنیدن آن به رفد هلمند.• 

ینطر  مسدفد تست اده تز رفد مترفكهء پریان كه تز ده ها سا  به ت• 

 ف بی تست اده بفد ف پیفسر ۀردتنیدن آن به رفد مجترك.

تار  لسمر هامی تز یاك تفغانستان چفن ساحهء نیر سابقهء •  

سییسر، ساحهً لیجك، ری  پریان فبریی تز ساحار دیگر فتلع در ناح 

 چ  دریا.

 زم به تاكر تسر كه تین مناطق درتثر لغزض رفد هلمند بطر   

سفی رفد به  ان  تیرتن رفته ف تیرتن به زترهین ف مالكین تین رتسر درآن

زمین ها ت ازهء تست اده تز آن رتنمی دهد فهمیً تین زمین ها رت به یاك 

یفد  میمه نمفده تسر. چفن بنابر جرتیط فزیكی مح  فدیگر هفتم  

طبیعی، تحتما  تغییر مسیر بیجتر رفد هلمند به  ان  تفغانستان متافر 

مكان دترد ترت ی بیجتر تفغانستان تز تین طریق به  ان  تیرتن لرتر تسر، ت

 ۀرفته ف به تار  آنان درآید. 

ریزض مقدتر زیاد آ  بطر  تیرتن تز طریق ح ر )چاه نیمه ها( • 

مف   ۀردیده كه بند كیك )كه در رفدسیستان مفلعیر دترد( بجك  سد 

سییبی به سمر رفد آبگردتن نیر ماكفر درآید ف به تین ترتی  آبیای 
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مجترك  ریان می یابد كه بستركفچك رفد نادهلی به بستریك رفد بزرت 

مبد  ۀردیده ف اد ها هكتار زمین زرتهتی منطقه چیانسفر دریطر سیی  

لرتر ۀرفته تسر. بنابرهام  فف  كه ناجی تز تلدتمار  ان  تیرتن میباجد، 

تین جیر كامیً زیر آ   سط  آبیای سییبی در نفتحی جیركن  بلند رفته ف

 ۀردیده ف تین یطر بالی لسمر های تین فلسفتلی رت نیز تیدید می كند.

سرتزیر جدن آ  درنیر بزرت چاه نیمه، سط  جن ف ی رت در • 

بستر رفد سیستان فبند كیك بیجتر یفتهد سایر كه درنتیحه سط  بستر 

رفد ماكفر رفد مجترك رت بلند می سازد فباهث لطع كجض  ریان آ  در 

 میگردد. معنی تین كار، نرسیدن آ  به جیر زرن  تسر.

هیفه تز تست اده تز كانا  فتلع در رفستای )جیرد ( تیرتن، كانا  • 

زهك، كانا  ۀلمیر )فتلع درجما  تیانه منجی(، كانا  ۀلمیر  دید فبند كیك، 

می  طر  تیرتن تز ده كانا   دید كه در ین تفتیر ح ر كرده تند، تست اده

 نمایند. 

مزید برآنچه كه درفف  ۀ ته جد، تیرتنی ها در سالیای تییر با ی • 

تن   ۸فتترپم   ۳٦تن  ف  1۳فتترپم   ۲تین ،  1٦فتترپم   1۲رفدهلمند 

 ً نا  نمفده فبه تین فسیله نیز تز تنچه  1۳تنچه ف 1٦فتترپم  ٥0  معا

 آ  هیرمند تست اده می نمایند. 

   ان  تفغانی ماتكرتر متعددی ف درمقاطع در رتبطه بامجكیر فف

میتل  با  ان  تیرتن دتجته تسر فلی باتف ه به پرتكندۀی های ناجی تز 

كفدتای ثفر فت افز رفک ها به تفغانستان ف  ن  دتیلی ف بعلر هدم ف فد 

یك حكفمر لفی مركزی در تفغانستان، تیرتنی ها به یفتسر تفغان ها 

فغان بارها به دفلر یاطر نجان سایته تند كه تف یی نكردند. كارجناسان ت

نباید تنتظار دتجر كه تیرتن در جرتیط فعلی تز تلدتمار یی  معاهده درتین 

ً  زم تسر تا  تفغانستان در تسرا فلر دسر به  منطقه دسر بردترد بنا

تهمار تاسیساتی درین منطقه بزند كه مانع یفدسری های تیرتن ۀردد زیرت 

مانیكه نیاز به آ  تسر لسمر تهظم آ  هلمند رت تیرتن درجرتیط فعلی ز

میگیرد فبه دهالین تفغانستان درین منطقه آ  بالی نمیماند تما در فا  

سیی ، بیض تهظم سیی  به  ان  تفغانستان سرتزیر ۀردیده فیرتبی های 

 فرتفتن ببار می آفرد. 
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  سرحدی تسر. مجك  دیگری كه تفغانستان درین منطقه با تیرتن دترد، مجك

همان ۀفنه كه تجاره جد درتثر تغییر مسیر رفدهلمند بطر  یاك تفغانستان، 

بیررض هررامی تز یرراك تفغانسررتان بطررر  چرر  رفد لرررتر ۀرفترره كرره تیرررتن آن 

رتتار  كرده تسر. ااحبان زمین های تین منطقه تز سالیا لبر  بره دفلرر 

فتهران تسرتردتد زمرین تفغانستان مرت عه فبا ترتمهء لبالرهً زمرین هرای یرفد، ی

فیررفرد  هررای یررفیض جررده تنررد فحترری یكبررار بررین آنیررا فمرزبانرران تیرررتن زد

مسلحانه نیز افرر ۀرفته برفد. تمرا بری سرفسرامانی هرای بریض تز سره دهره 

درتفغانستان مانع رسریدن بره رته حلری دریرن مرفرد برین دفكجرفر جرد, تكنرفن 

هرا )نجرانه هرای یط سررحدی میران دفكجرفر دریرن منطقره، بعلرر تیریر  پلر

سرحدی( نامجیص تسر. تۀر با تفتفرق  رانبین، نجرانه هرای سررحدی م رددتً 

در مح  تالی یفد نا  ۀردند، جاید دربع ی تز مناطق، رفدهلمند دیگر 

 1 «مرز مجترك بین دفكجفر لرتر نگیرد.

 

 یکی از فعاالن افغان خود مینویسد: محمود حیدری

 2018سپتامبر 1
 

ايران په افغانستان سرحداتو کی د نړيوال قوانينو څخه سرغړونه کړې ده، »

افغانستان خاورو ته السوهنه کړی ده او د سرحد کرښی بدل کړی ده، دريا 

صلی مسير ځان لخواته بستر د کيندلو په واسطه کی ژوره کړی ده او سيند ا

ايران سالهاست که با خالف ورزی آشکار از قوانين بين اللملی  .بدل کړی ده

به پيشروی داخل خاک افغانستان پرداخته و با کندن بستر رودخانه هيرمند 

مسير رودخانه را به داخل خاک خودش تغيير داده است. در نتيجه تاالب بين 

ه و صدمات جبران ناپذيری به محيط المللی هامون در افغانستان خشک شد

زيست افغانستان وارده شده است. هم اکنون واليت نيمروز افغانستان با کم 

 .آبی شديد روبرو است

 پيش آوردن دهنه رود سيستان را عکس زير با ستاليت گرفته شده است که 

 به  رودخانهانحراف مسير  در بستر رودهيرمند وداخل خاک افغانستان برای 

                                                 
۱
 ،تحت عنوان تخلفات ایران۱9۷۸تا ۱-۱90۱روابط سیاسی ایران با افغانستان از تاریخ  وحیدمژده،- 

https://www.facebook.com/mahmood.haidary?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCymx-4sLotSjK7q9SGU0duchn7oI3eQx7t38Goot2IhDbjCBt4eVFztbJJhOhHxxl-GjLjODM6BF3o&hc_ref=ARTKzmZb_aHDUEztaUg2c7V5E8S-0xIpmiaiwBwQuL4A4uhx-pnSRj28ztTieMQEQk8&fref=nf
https://www.facebook.com/mahmood.haidary?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCymx-4sLotSjK7q9SGU0duchn7oI3eQx7t38Goot2IhDbjCBt4eVFztbJJhOhHxxl-GjLjODM6BF3o&hc_ref=ARTKzmZb_aHDUEztaUg2c7V5E8S-0xIpmiaiwBwQuL4A4uhx-pnSRj28ztTieMQEQk8&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1411524742313165&set=a.714963648635948&type=3
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 (اسماعیل محبوب).«ل خاک ايران را نشان ميدهدداخ

 
را  بداخل بستر هیرمند وتصرف صدها باال پیشروی  ایران نقشه 

 نشان میدهد.وصل خط سرحدی  ۀنقطکیلومترمربع خاک افغانستان از 

 
 نقشه دلتای رود هیلمند ونقطه تقاطع خط سرحدی 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1411524742313165&set=a.714963648635948&type=3&eid=ARCdWyNgeNJiRZg-KJiQH20_HuAYaqjmMQARx1FA7gM4jd2BW9glo9g4_REJSPdrvBARhksRxbworkAv
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1411524742313165&set=a.714963648635948&type=3&eid=ARCdWyNgeNJiRZg-KJiQH20_HuAYaqjmMQARx1FA7gM4jd2BW9glo9g4_REJSPdrvBARhksRxbworkAv
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 شهید داودخان درعهد جمهوریت

  

 مقدمه:
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بررتی تهرتی فترلری کجرفر چره در دفره دتفدیران سرتانه تیض های  فطرن پر

 ادترتض فچه در هید میفریتض ،مجع  پرفرفغی تسر که سیاستمدتر سر

تفرررتزی چررفن هبرردتلرحمن پرردفتی ف دتنجررمندتنی چررفن آلررای هزیررز فرررفغ 

فدتکتر سید هبدهللا کاظم  فنفیسندۀان بیطرر  فبیغررض دیگرر بررآن ۀرفتهی 

تمار مدبرتنه فتنقیبی  دتفدیان تهیم آزتدی زنان دتده ف میدهند. یای تز تلد

،می باجرد کره  زنران حرق جرناک کجرفر 1۹۵۹تفغانستان تز زندتن چادری در

بیض تز هرکک دیگری تزتف ممنفن فمجافرتند فتف رت حامی حقرف  فآزتدی 

 های مدنی  یفد  میدتنند.

بفدنرد  ،آلرای هبردتلعزیز فررفغتز هماارتن دتفدیان در فزترر پینیای تز 

، آلای فررفغ تز برنامه تلتاادی فتناجافی دتفدیان بیفبی آۀاهی دترنرد.که 

ی  مااحبه تی تن ام تن ام دتده ف در یفتیف  ۀاتجته که یانم ځبا تلفیزیفن  

فطن پرسر ناریبه حیردری آنررت تز رفی ماراحبه  بررفی کاغرا ثبرر کررده 

آلررای  ه تسررر. فباررفرر یررک مقالرره در پفرتررا  تفغرران  رررمن برره نجررر رسرراند

جرباه هرای  آبیراری فتهمرار دربراره تفسرعهیرفد مااحبه در بیجی تز فرفغ

، تسررت اده تز آ  ف ه ررر سرراله  یارری تز تهرردت  پررین...»میگفیررد: بنررد فآنیررار

یررای تفغانسررتان بررفد. تاسرریک اررنایع تساسرری ف کلیرردی بررفد، تفسررعه تمررفتو ف 

فترامین نسربی  نقاط تناجرا  در سرط  کجرفر برفد. تفزیرع بیترر هایردتر ملری

 هدتلر درتین لسمر نیز تز  مله تهدت  پین بفد....

سراحه سرط  افرر ۀرفته برفد.  یبزرۀ یها ینیب ضیهم پ یاریدر ساحه آب

تۀرچره . زیاد میجدهاتار ۳۹۷,000 به ۹0000تز یدفلت یپرفده ها یاریآب

  ۸۸۸,000ک  ترت ی  که زیر پرفده های دفلتی در نظرۀرفته جده بفد بره 

 هاتارجاید تحرر آبیراری لرترمیگرفرر. ۳۹۷000تما در پین د،یرسیمرهاتا

. بنرد بیرض آبراد فررته رفد  یرتز لبمیاررد تی ا   رت  یبزرۀ یبند ها  نیایف ت

 تفتنسررریهاتررار رت م٦0,000هاجررده بفد کرره   یتفسررط فرتنسررف یسرررف نیررت

بفد که تا تمرفز هنرفز یریص نجرده ف هرر  رفدی  بند هریگریکند، د یاریآب

  ۷۳,000 .بند هریرررفدرسرردینم یتمررا برره  ررا مرری آینرردف رفنرردیرفز در تن ررا م

 1۳,000بند سررده  ،٥۳,000  یۀ لهیبند ک .اردیم یاریرت آب  زمین هاتار 
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  یرمپرین نسربتا  تا ریدف با یره در تی نیت . هاتار  ۲4,۸00، بند پرفتن  

تز همره میمترر  جردند. فیً تامی  در سا  تف  ف دفم کمفنسر ها کامف  جدند

نررردترد  یآ  کررراف  که  برررفد در جرررما  تفغانسرررتان پرررهییرررفض ت یاریرررپررررفده آب

در تثررر فجررار  نمرری تفتنسررر. کرررده تسررت اده   یآمررف هرر یایررفتفغانسررتان تز در

هاتررار   100,000 یررک پرررفده کرره لبررف  کرررد  یتفغانسررتان ، تتحرراد جررفرف

  تعرردتد  کیررف بگیرررد  یاریررآبدرمنطقرره یررفض تیپرره تحررر رت در جررما   نیزمر

  برفد آمررف در آن ررا هیررثان یمتررر ماعرر  در فرر   110بررا ظرفیررر  فتتررر پمرر  

بررزرت ف مطلررف  ف  ع،یفسرر اریبسرر یتز پرررفده هررا یارری نیررت . فنارر  جررفد

 تفغانستان بفد. یاسیس

 رت زمرین هاترار ۷٥,000 کمالیان بنرد تبراد، ۀفهرۀران ف آبگردتن یان بند  

رت بره همران  انیررتنیارد ف حق آبره تیم میتنظف آ  هلمند  رت  ارد،یم یاریآب

 به در نظر بفد،  یف بند تلفم باغ که با تر تز ک ا . رساندیم جانیتندتزه به ت

 رتنیررتمبرره حق کررامیً  جررد،یکررار م نیرر، تۀررر ت آ  میرسررید متررر ماعرر  اردیررلیم۳

ف با یره    تایً  ایع نمیجد.آبض  لطره چک  كی. ف تفغانستان جدیمنظم م

 یک ار  ریظرف جد،ینا  م هک یپرچابه ک ا یدرفتزه ها ی،اپرچابه ک 

 « زیراد ترر میسرایر....مترر ماعر  ۲.۷بره مترر ماعر   اردیلیم  1.۷ رت تز

 به لینک ذیل یوتیوب رجوع شود: )برۀرفته تز مقالو یانم نایبه تکرم حیدری(

https://www.youtube.com/watch?v=۱

jkWLTAgWyE&feature=youtu.be 

 

 ای جلب کمکهای مالی مسافرتهای داودخان بر

دتفدیان، به تهتیی کجفرسیر هیلمنردی دتجرر ف تحقرق  دفپرین پن سراله 

تف  فدفم در دفره ارررردترتض نتررررای  بسیارسررررفدمندی در دۀرۀررررفنی هررررای 

، در دفره ریاسرر یران دتفدیفد ب ا ۀاتجرر.  ت تماهی فتلتاادی کجفر تز

مییفتسرر برا مسراهدتیای مرالی تتحراد جرفرفی پررفده یری رت   میفری یرفد 

  رت تفسط پمپاد برزمین های مرت ع ساح  آنماید تا  بررفی دریای آمفپیاده 

کلیررفمتری  رراری کنررد.  1۳0تفغانسررتان دریررک کانررا   چرر  رفدیانرره بسررفی 

https://www.youtube.com/watch?v=1jkWLTAgWyE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1jkWLTAgWyE&feature=youtu.be
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پرفده رت با ف فد میافر کجفرتزباستان که  تین  محمد دتففد مفتفقر تهمار

پررررفده  ، پنبررره زترهرررای تزباسرررتان  بیانررره میاررررد : درارررفرر تحقرررق تیرررن 

بریدین  حاا  کررد، مگرر  ترکمنستان دچار کمبفد ت  میگردند، تز جیص 

فتفغانستان نتفتنسر تزتیرن  متاس انه که همر دفلر  میفری بسیار کفتاه بفد 

  زم بنماید. تماانار تست اده  

درتین مفرد یای تز کارجناسان تلتاادی جفرفی فلر، آلای پترفی  یدف  

زمررانی کرره محمررد دتففد رمرریک  میررفر تفغانسررتان بررفد، فتلعرره تي » مینفیسررد: 

رخ دتد.   تهمارمیرردتن هررفتمی جرریندندبا مسرراهدر بیهررفض جررفرفی   مجررابه 

ی همررمهنگی هررای بررار لاررد دتجررر برا رهبررری تتحرراد جررفرف تیررن محمرد دتففد 

جررفرفی رت برررتی پررین نررفبتی تناجررافی  -تفغرران  همارراری هررای تلتاررادی 

بار پین برتی ه ر سا  مدنظر ۀرفته  )تین  تفغانستان مفرد ماتکره لرتر دهد 

در پرین مردنظر ۀرفتره جرده برفد،  جده بفد.( در زمررس همره پررفده هرایی کره 

مر  آ  برا ی دریرای ستیجرن پ پرفده یی بفد بیاطر سررفی ف طررح ریرزی 

آبیاری زمین ها در جما   کیلفمتر برتی  1۳0آمف ف تهمار کانا  آ  به طف  

 میفریررر هررای  تفغانسررتان . فیررده ۀرری ف نزتکررر تیررن پرررفده در آن بررفد کرره 

آبیاری می   نفبی جفرفی  که زمین های یفیض رت اریعو آبیای دریای آمف 

یفتستند  ر می کردند. آنیا نمی کردند، با طرح ف تطبیق پرفدس ماکفر میال 

های  تا تفغانیا زمین های جان رت تز آ  دریای آمف آبیاری نمایند.  میفریر 

آسیای میانه تستد   می کردند که در تین افرر آ  در دریرای آمرف کراهض 

هراي آسرریاي میانرره مررفرد  یفتهرد یافررر ف مسررمله تفلیرد پیترره رت در  میفریررر 

چررفن مررا نمرری یفتسررتیم ف نمرری تفتنسررتیم برره یررفتهض   لرررتر یفتهررد دتد. تیدیررد 

هالی فیاله افرر ۀرفر ترا در تل راظ برا  تفغانیا  فت  رد بدهیم، در سط  

تلرردتمار هملرری ف لرراطع اررفرر نگیرررد.  تفغانیررا مفتفقررر جررفد فلرری در همرر  

ملیرفن رفبر  تیاریص دتده جرد. بعرد   4تلی  ۳برتی تهدت  ماکفر در حدفد 

تفتفقرار تلحرالی، محمرد دتففد  ار تین پرفده ف سامر تز هممهن  سازی  زمی

تتحرراد جررفرفی  .تی.  رمرریک  میررفر تفغانسررتان  ررمن میلرراتی کرره بررا رهبررر 

جرفرفی نره تنیرا  بریدنی  دتجر، بره تف ۀ رر کره بیترر یفتهرد برفد ترا  انر  

تهمرار نیرز  سرفی ف طرح ریزی پرفدس ماکفر رت به هیده بگیرد بلاره آنررت 
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فمی حررز  کمفنیسررر جررفرفی بررا جررنیدن حرفیررای رمرریک نمایررد  منجرری همرر

 میرفر دتففد، پنسر  سرررخ رنر  یررفیض رت بردتجرر ف بررا دسرر یررفیض در  

مفتفقر نامه هیفه کرد:  ف تهمار می نماید.  فلتری کره تدترتر مفظر   متن 

نامه رت برتی ت رت ف تطبیرق منردر ار آن بره دسرر آفردنرد، مرتن آن  مفتفقر 

متحیررر سررایته بررفد. فلرری آیررا مرری جررد بررا فیاررله ف تحاررام  همیقررا ً همررو آنیررا رت 

کرد؟ باید هریفه کرنم کره پررفده هرای متراکره در هرر  منجی همفمی میال ر 

فهلرر آن دۀرۀرفنی تف راا سیاسری در دتیر   افرر  امرو همر  نپفجریدند 

 ۱ «تفغانستان بفد.

 

به هربستان سعفدی  1۹۷۵مارچ  ۲1= 1۳۵۴در آغاز سا  دتفدیان 

های بیجتر آن  فیا  ماتکره  نماید ف کمک  د تا با جاه آن کجفر ملکس ر کر

زتده یفد به لت  رسید،  فیا  تفسط برتدر  کجفر رت  ل  کند تما چفن ملک

بنابرین دتفدیان ب ای ماتکره در مرتسم  نازه تف جرکر فرزید ف پک تز 

تیی تدتی ح  همره، متف ه تیرتن جد. دتفد در تیرتن با تجری ار ف پایر

یی مقاب  جد ف ماتکرتر م الی با جاه تیرتن ف ادر تهظم آن  سابقه بی

 (1۳۵۴ثفر ۶=  1۹۷۵آپری  ۲۶کجفر تن ام دتد )

 دتفدیان  من ماتکرتتض با جاه تیرتن کمک آن کجفر رت برتی 

های تناجافی آینده کجفر تقا ا کرد، بالمقاب  دفلر تیرتن با یک  برنامه

میلیفن د ری  ۳00مالی ها     ف یک کمک ساله  طرح کمک تلتاادی ده

ساله تفغانستان، به دتفد پیجنیاد کرد، که کمک تیرتن رت  پین تناجافی ه ر به

 انجین کمک جفرفی بسازد. همچنان تیرتن حا ر جد برتی تفغانستان 

 تسیییر بندری رت در بندرهباک فرتهم کند تا تین کجفر ناچار نباجد به 

  ۲فرفی بستگی دتجته باجد.های ترتنزیتی ج رته

 آهن تز تفغانستان تا  دفسا  بعد حتی تیرتن حا ر جد تا ماار  رته

یی هم بین نمایندۀان   نامه بندرهباک رت بپردتزد ف به همین منظفر مفتفقر

میتار دفکجفر به تم اء رسید. مقابلتا چیار رفز بعد تز تم ای تین 

                                                 
۱
 - جرمن آنالین -پورتال افغانمقاالت جانباز،آرشیف داوود، سیاستمداروانسان، بقلم  ،سردار ،غوث

   گی پترویچ یژوف،گیور
2
  2۴۱جلد دوم ، ص درمسیرتاریخ،غبار ،- 
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غازی  سیم آ  هیرمند بین زلمی محمفددتد تق مفتفقتنامه، تسناد مربفط به لرتر

بری فزیر تمفر یار ه تیرتن  س یر کبیر تفغانستان در تیرتن ف آلای یلعر

در تیرتن مبادله ۀردید. ف با   دید مناسبار دفستانه ف حسن هم فتری 

ۀجفده جد. در فتلع حافمر تیرتن فلتی به همااری ف کمک تلتاادی با 

 تقسیمار آ  هیرمند تز  ان  دتفد  تفغانستان مامم جد که لرتر دتد

 ۀاتجته جد.  احه  

دو به هقیده دتکتر جر ،هد  تیرتن تزتین فهده های سیافر مندتنه 

چیز بود، اول کسب اجازه فعالیت ساواک درافغانستان ، دوم کسب سهم 

 بیشتراز آب رودخانه هیلمند.

 حافمر»آلای جر  در بارس فعالیر های سافتی تیرتن مینفیسد:  

تیرتن در آن رفزها )دیدتر رمیک  میفر تفغانستان تز تیرتن( به افرر 

آجتی ناپایری با تفده تی ها) حز  کمفنیسر تیرتن( درۀیر جده بفد ف حتی 

به هر میال  سیاسی، یافاا طرفدترتن مرحفم دکتر محمد ماد  

جیایر مبارز ف ملی تیرتن، به نگاه تفده تی نگریسته ف بیرحمانه بریفرد 

کردند. بناًء فعالیر های سیاسی میال ین دفلر تیرتن که محدفد بفد،  می

محدفد تر جده بفد. ف در چنین رفزۀاری تغییر نظام جاهی به  میفری 

تفسط تردفی تفغانستان، مجف  یفبی برتی میال ین دفلر تیرتن ف یافاا 

  یر سرنگفنی نظام تز طریق لیام مسلحانه جده بفد. تفده تی های تیرتن

نابرآن در مقامار تیرتنی تجفیض بف فد آمده بفد که ۀفیا ااح  ب

سرطان سییم بفدند، در تجفیق نظامیان تفده تی  ۲٦منابانی که در کفدتای 

در تیرتن، برتی سرنگفنی جاه تیرتن به تجارس جفرفی ها در تیض تفتیده 

ی چنین تلدتمی در تردفی تفغانستان ف فد یار ی ندتجر.فل تند. در حالیاه

با آنیم محمد دتفد رمیک  میفر تفغانستان  یر رفع تجفیض ف نگرتنی جاه 

تیرتن در تبادلو چنین تیباری با هم مفتفقه می کنند که: یبرهایی که حافمر 

تیرتن در بارس مف فا فف  در تیرتن به دسر می آفرد به تفغانستان، ف 

فد به حافمر تفغانستان یبرهایی که باهث تحریک نظامیان تیرتنی ج

دسترک تیرتن بگاترند. تما تین مبادلو یبری حافی هی  نفا تجاییر 

تستیبارتتی تیرتن در تفغانستان ف تز تفغانستان در تیرتن، یارو تز محفطو 

س ارتیانه ها نبفد، چه رسد به آناه سافتی تیرتن در تردفی تفغانستان 
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ی در نزد ت ازس فعالیر تستیبارتتی دتجته باجد. زیرت چنین مرتفده ت

دفلتمدترتن آن رفزی، یافاا محمد دتفد، ییانر به پاسدترتن فطن 

)تردفی تفغانستان( ف ن ی حاکمیر ملی تلقی می جد ف غیر لاب  پایرض 

  «بفد.

ض(  1۳۵۴جر  می ۀفید: دتفدیان، پک تز دیدتر با جاه تیرتن )ثفر 

اادلانه  در تیرتن، به کلی بافر پیدت کرده بفد که سلطنر های یلی  فارک

هیله مند جده تند تا  میفری مسلمان تفغانستان رت بی دریغانه تز نگاه 

تلتاادی کمک نمایند.بنابرآن، دیگر به سینان دفسر ف هماار نزدیاض 

)نفیسنده( که به کمک های تلتاادی ف ادتلر دفلر های تیرتن ف هربستان 

تن( تف ه )پک تز بازۀجر تز تیرفدی در تحایم  میفریر بافر ندتجرسع

 1«نمی کرد.

منظفرجر  تزتین ۀییه تینسر که ردیم های تیرتن فهربستان 

زنظام جاهی به نظام سعفدی هنفز پادجاهی مطلقه بفدند فتفغانستان ت

کفدتای س ید)بدفن یفن ریزی( ترتقا یافته بفد فطبیعتاً آن   میفری با یک

 دف ردیم جاهی تز تغییر نظام درتفغانستان رت ی نبفدند.

جر  برتی تین تدهای یفد دلیلی بیتری می آفرد ف آن ط ره رفتن 

 تیرتن تز پردتیر کمک های فهده دتده به تفغانستان تسر. فمیگفید:

دتکتر جر  فهده های کمک تیرتن رت به تفغانستان  یر تمفی   

 1۳۵۶نزدیک به ا ر میدتند ف مینفیسد:در  فزتی پرفده های تناجافی ، 

ه در یک متحدتلما  به س ارر تفغانستان مقیم  اپان هم بفد که فزترر یار 

یبر دتده بفد که: محمد نعیم فزیر یار و تسبق، بعد تز س ر سه رفزه به 

تیرتن، به حیث نمایندس فف  تلعادس رمیک  میفر، ف میلار با تهلیح رر 

محمد ر ا جاه پیلفی، جاه تیرتن، ادرتهظم ف دیگر ترتکین آن کجفر دف 

 .فغانستان باز ۀجتندباره به ت

متأس انه تز ماتکرتر ف نتای  آن نه تنیا چیزی ننفجته بفدند، بلاه با 

تیض زیاد در مطالعو تفرت  س ر جان به تیرتن در فزترر یار ه هم 

چیزی که د لر به مف فا ۀ تگفهای جان دتجته باجد دیده نجد. به هر 

                                                 
۱
 20۱6جون 2۷قسمت دهم ویاز دهم، افغان جرمن آنالین کوتای پنجم سرخ یاسیاه... داکترشرق،- 
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ده باجد، همانطفری افرر تین س ر بایستی برتی لرفض فهده دتده جده بف

که رمیک  میفر ۀ ته بفدبا آنیم تز کمک های دفلر تیرتن به تفغانستان در 

ض یط ف یبری نبفد.تزتین رفی بع ی تز فزرتء  1۳۵۵مانند  1۳۵۶سا  

در بارس کمک های دفلر تیرتن به تفغانستان مجافی بفدند، تز آن  مله 

ع دیگری  یر تیا هلی تحمد یرم فزیر پین می ۀ ر: در  ست فی مناب

کمک برتی تهمار یط آهن باجید تا تز تیرتن. زیرت دفلر تیرتن برتی 

 پردتیر لر ه تفلعاتی دترند که برتی ما لاب  لبف  نیسر.

در ترتباط به مف فا لرفض تیرتن به تفغانستان بازهم نظری به 

ض، ا حو  1۳۵۶ فزتی 1۷یاددتجر های تسدهللا هلم فزیر دربار تیرتن )

 لد ججم( بیندتزیم: دیج  تا اب  بیدتر بفدم، چفن فلر یفت   ، ۴۷۵

چجمم به یبر مبادلو تسناد هیرمند بین فزیر یار و تیرتن ف س یرتفغانستان 

تفتاد. هرچه فار می کردم نتی ه بدسر نمی آمد  تیر تز جار ۀاجته بفد ، 

دیگر هی . هزتر بار به نعیم یان )نمایندس فف  تلعادس رمیک  میفر 

فغانستان( درفد فرستادم ف به دفلر تیرتن لعنر. مردی که مث  جیر آمد ف ت

تیدید کرد که تۀر کمک به ما رت در ۀرف آ  هیرمند نگاه دترید ما کمک 

جر  تزتین یجم فتفسفک  آلای هلم نتی ه میگیرد که  ان  « نمی یفتهیم.

( نپایرفته تیرتن حقابو بیجتری تز آ  هیرمند یفتستار جده بفد، ف)نعیم یان

  1بفد.

» جر  تز لف  تسدهللا هلم در مفرد معاهده آ  هیرمند مینفیسد:

تمرفز تز یفدم رت ی هستم، چفن تفتنستم جاهنجاه هزیزم رت که یدت همر 

دهد، رت ی کنم که لرتر دتد لعنتی سیستان)معاهده تقسیم ت  هیرمند(  تل  

رتر تسدهللا هلم(  لد ججم یاط ۴۵1بطفر رسمی مبادله نجفد...) ا حه 

می نفیسد :جاهنجاه تأم  فرمفد ف مقدتری فار کردند،  ۴۵۲فدر ا حه 

 ۲«فرمفدند دفباره بر رسی می کنم فمن تز یفجحالی پای جاه رت بفسیدم.

بعدتز بازۀجر نعیم یان به کجفرف پی بردن دتفدیان به تهدت  تیرتن 

هزم دتفدیان به  درتعل  تادیه کمک های فهده دتده جده  به تفغانستان ،

تهمار بندکمالیان  دی ترۀردید ف تمام تماانار مالی فتینیای کجفر رت 
                                                 

۱
 متن چاپی۱۷2،مطابق ص20۱6جون 2۷قسمت  دهم، افغان جرمن آنالین کوتای پنجم... داکترشرق،- 

2
 ۱5۱،ص200۱۷داکتر حسن شرق،کودتای پنجم،چاپ- 
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ثفر  ۷برتی تهماربندکمالیان باار بسر.فلی متاس انه که با حدفث کفدتای 

، تمفر سایتمانی بند کما  یان متفل  جد ف  ( 1۹۷۸تپری   ۲۸) 1۳٥۷

 فسای  ف مفتد سایتمانی آن به یغما برده جد.

 

 کشور ژه های زیربنایی در حوزه جنوب غربپرو

 در پالن هفت سالۀ داودخان

 

 :در هیلمندو تسهیالت آبیاري الف/گسترش اراضی 

، تأسیسار آبیاري فزته بري جما ن برتي  انكشاف اراضي شماالن -۱

 ری   ۹1000هزتر هكتار ساحه تین پرفده )معاد  ۲/1۸آبیاري منظم 

كند سیستم زتهبرهاي تالي ف فرهي ف كانا   زمین ( ك ایر نكرده تی ا  مي

هاي آبیاري تفسعه یابد كانا  همفمي جما ن ظرفیر كافي بمقاد آبیاري 

 ری  ( زمین مساهد كه در حاه س لي آن  11100هكتار )معاد  ۲۲۲0

فتلع تسر ندترد. به مقاد تفسعه ترت ي تحر زرا ف بیبفد ف ع آبیاري 

 ی  مفرد تطبیق لرتر مي ۀیرد.در نظر تسر تهدت  مجیص فزیكي ا

تایح سیستم آبیاري ف سایتمان تاسیسار هایدرفتینیكي تحدتث 

كیلفمتر زتبرهاي سابقه ف تحكیم بازفهاي  1۳۷كیلفمتر كانا  ف تایح ۲۲

 ۵۲۲كیلفمتر زتبر همفمي ف ۵0زتبر ف كانا  ها ف تستركاري آن تحدتث 

هزتر هكتار  ۴/1۵ن پرفدهكیلفمتر زتبر فرهي. تنتظار میرفد با تكما  تی

 ری  ( زمین  دید تنكجا  یافته ف ف ع آبیاري در ساحه ۷۷000)معاد  

ً بیبفد یابد. در ساحه 1۴000هزتر هكتار ) ۸/۲  ری ( زمین همیقا

متر مكع   ۷/۲۷م مفهي فف  تلاكر جما ن  یر آبیاري مكم  به تندتزه 

جما ن آ  طر   آ  في ثانیه  رفرر مي باجد كه ظرفیر مف فده كانا 

نیاز ترت ي رت تكافف كرده نمیتفتند. غرض رفع تین مجك  ف تامین آ  كافي 

متر مكع  في  1۲در نظر تسر تا تز  فتر پ  لجكرۀاه كانالي به ظرفیر 

 كیلفمتر بجمف  تهمار سربند آن تحدتث ۀردد. ۸ثانیه بطف  

 

 انكشاف اراضي درویشان : -2
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ً یك س هزتر هكتار زمین  1۶احه پرفده درفیجان كه تساسا

 ری  ( رت تحتفت مي كند، فالد سیستم مكم  زتهبري ف جبكه هاي ۸0000)

آبیاري مي باجد. بمنظفر تزمید سط  حاا  ییزي ترت ي درفیجان لرتر 

 ری  ( زمین تسیییر زتهبري ف ۲۷000هزتر هكتار) ۴/۵تسر در 

 ی  مي باجد:آبیاري تایح ف تنكجا  یابد. ت زتي همده پرفده لرتر ا

كیلفمتر ف سایتمان زتهبر هاي  100ح ر زتهبر  دید تالي بطف  

كیلفمتر ف همچنان تایح زتهبرهاي مف فده بطف   ۵۵۶مزرفهي بطف  

كیلفمتر تایح سیستم آبیاري ف همفتر كاري بازفهاي كانا  ها ف  1۳۳

 زتبرها.

 انكشاف اراضي مارجه : -3

  ری  ( ۸۵000كتار زمین)هزتر ه 1۷ساحه پرفدس  مار ه جام  

بفده ف بمقاد تكمی  جبكه زتهبري ف آبیاري تین ساحه ف تزمید میزتن حاا  

 ییزي ترت ي تحر آبیاري تلدتمار ای  هملي یفتهد جد:

كیلفمتر، ح ر زتهبرهاي فرهي بطف  ۶۴ح ر زتهبر همفمي بطف  

كیلفمتر.سایتمان  ۲0۶كیلفمتر ف تایح زتهبرهاي مف فده بطف   ۹0۲

 تأسیسار كفچك هایدفر تینیك در سیستم زتبري ف آبیاري .

تسطی  ف پیته كاري هاي كانا  ف ترمیم سرك ف ح ظ ف مرتلبر با 

 ری  ( بافرر ۶۳000هزتر هكتار) ۶/1۲تكما  آن جرتیط آبیاري در 

 لاب  میحظه بیبفد یفتهد یافر.

 انكشاف اراضي نادعلي : -4

 ری  ( زمین رت تحتفت ۷0000)هزتر هكتار  14پرفده نادهلي ساحه 

مي كند كه سایتمان هاي تساسي آبیاري مربفطه آن لبیً تكمی  جده تسر. 

چفن سیستم زتبرهاي تالي ف فرهي بمقاد بیره بردتري تهظمي تز تین 

ساحه كافي نمي باجد، بنابر آن در پرفده ماكفر تلدتمار ای  مرهي مي 

 ۀردد:

ر، زتهبر مزرفهي بطف  كیلفمت 1۴۲تحدتث زتهبر تالي بطف  

 كیلفمتر. ۸۵كیلفمتر ف تایح زتهبرهاي سابقه بطف   ۲01۲

 .تحدتث سایتمان هاي كفچك هایدرف تینیك در سیستم زتبري ف آبیاري

 همفتر كاري ف پیته كاري بازفهاي كانا  ف زتهبرهاي تالي .
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هزتر هكتار  ۶/1۲در نتی ه تنتظار میرفد ف ع آبیاري در ساحه 

 ه به افرر تساسي بیبفد یابد.زمین پرفد

 احداث سیستم زابري باباجي : -5

(  ری  زمین رت تحتفت 1۶000هكتار ) ۳۲00ساحه پرفده بابا ي 

هكتار زمین ف همچنان كندن كاري سیلبر همفمي ف  ۲00مي كند تایح 

میلیفن  10سایتمان كنترف  آ  در ساحه پرفده تكمی  یفتهد جد ف مبلغ 

 تین مامف  بمار  مي رسد. تفغاني برتي تن ام

 ترمیم كانال سراج :

كیلفمتر طف  دتجته نسبر هدم مرتلبر  زم تز ظرفیر  ۸0كانا  سرتو 

 ری  ( زمین رت ۵۶000هزتر هكتار ) ۲/11نیایي كانا  كه لدرر آبیاري 

هزتر هكتار  ۷حایز تسر تست اده مؤثر افرر نمي ۀیرد ف ار  برتي 

تییه مي جفد. تایح ف ترمیم  ری  زمین آ  كافي  ۳۵000= 

هایدرفتینیكي در مسیر تین كانا  سب  تست اده تهظمي ف مؤثر تز ظرفیر 

 كانا  ماكفر یفتهد جد.

 ساختمان بند سراج و كانال هاي مربوطه :

ً در تثر طغیان سیی   با تحدتث سربند سرتو بندهاي متعدد یامه كه بع ا

مكان تنكجا  بیبفد جرتیط آ  هاي هیرمند مت رر مي ۀردد تفحید جده ف ت

 ری  ( میسر مي جفد.  1۲٦٥00هزتر هكتار ) ۳/۲٥رساني در ساحه 

لسمر تهظم تین ساحه در نفتحي ییچا  ،سنگین ف حفتجي رفدیانه 

 ۷۷٥000هزتر هكتار ) ٥/1٥ترغندت  فتلع بفده ف بیبفد ف ع آبیاري 

  ری  ( زمین مف فد حاه سرتو مركزي متافر تسر.

 ایتمان  تین پرفده جام  هناار ای  میباجد:پرفۀرتم س

تحدتث سربند آ  ۀردتن در لریه حیدر آباد، بجمف  تمام تسیییر هایدرف 

كیلفمر ف ظرفیر  ٦/1٦تینیك. سایتمان كانا  همفمي  ناح چ  بطف  

متر مكع  آ  في ثانیه. سایتمان كانا  جرلي كه تز كانا  همفمي  ۳0۹0

 متر مكع  في ثانیه . ٥/4تر ف ظرفیر كیلفم ۳۹نجار مي كند بطف  

سایتمان كانا  سرتو غربي كه تز حاه نیایي كانا  تالي  ناح چ  آغاز 

 متر مكع  آ  في ثانیه .  ۲۲كیلفمتر ف ظرفیر  ٥/٥۲مي ۀردد بطف  
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تز كانا  غربي سه كانا  فرهي ای  منجا مي ۀیرد كه یافایار آن لرتر 

متر مكع   ۲/0كیلفمتر ف ظرفیر  ۸/۲آتي تسر : كانا  فرهي تف  بطف  

متر  ۳/11كیلفمتر ف ظرفیر  ۲/10آ  في ثانیه .كانا  فرهي دفم بطف  

 متر مكع  في ثانیه . 0/۲مكع  آ  في ثانیه .كانا  فرهي سفم بطف  

تحدتث سرك هاي ح ظ ف مرتلبر ف سرك هاي زرتهتي ف سایتمان هاي 

 یر ف تعیین یفتهد جد.هایردف تینیكي بعدتً در مفلع پرفده سازي تثب

 

 دروازه هاي پرچابه كجكي :

به منظفر تفزتیض اییره آ  تحدتث ظرفیر هاي بزرۀتر بر  ف كاهض 

یساره سیی  ها در مسیر رفدیانه هیرمند در پرچابه ك كي هجر هدد 

درفتزه فف دي تهمار یفتهد جد. پرفده ماكفر ظرفیر بند اییره ك كي 

ملیارد متر مكع  زیاد سایته زمینه  ۷/۲به ملیارد متر مكع   ۷/1رت تز 

 ری  ( ترت ي كم آ  رت در  10٥000هزتر هكتار ) ۲٦آبیاري منظم 

هیرمند هلیا مساهد مي سازد. برهیفه ف ع آ  رساني در سایر حاص 

 100نیز بیبفد یافته ف تمكان تحدتث دستگاه دفم بر  ك كي به ظرفیر 

 هزتر كیلف فتر ممكن مي جفد.

 بي :كجكي غر

ساحه یالص آبیاري تین پرفده كه در لسمر جما  غربي بند ك كي 

 ری  زمین ( بفده ف لسماً  ۸۷٥00هزتر هكتار ) ٥/1۷مفلعیر دترد 

تفسط كاریزها آبیاري مي ۀردد. در نظر تسر تا با پم  نمفدن مستقیم آ  

(  ری  تین ساحه تحر آبیاري  14٥00هكتار ) ۲۹00تز كاسو بند ك كي 

متر  4٥/۳ر آفرده جفد. بدین منظفر یك دستگاه پم  به ظرفیر منظم د

 ٦/۲1مكع  آ  في ثانیه تهمار یفتهد ۀردید. طف  كانا  ك كي غربي 

هدد سایتمان هاي كنترفلي یفتهد بفد.یاك تین  ۹كیلفمتر بفده ف دترتي 

 ساحه ییلي یف  بفده ف به سیستم هاي زتهبري  رفرر نیفتهد دتجر .

تي تین پرفده تن ام ۀردیده ف مطابق پین دفلر بایسر مطالعار مقدما

تییه جده  1۳٥٦ف  1۳٥٥دیزتین هاي م ا  تن بنیري آن طي سالیاي 

 باجد.

 بند ذخیره الوم)ارم( باغ :
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كیلفمتر با تر تز بند مف فده ك كي در لریه تلفم باغ  ۸0بند اییرس ماكفر 

فد فتلع تسر تهمار كیلفمتر بلند تر تز مركز هیله دتري دهرت 1٥كه 

یفتهد جد . مقاد تساسي سایتمان تلفم باغ)یا ترم باغ( تفزتیض ظرفیر 

اییره تنظیم آ  تفلید بر  ف  لفۀیري تز سیی  هاي رفدیانه هیرمند مي 

 باجد . ت زتي همده پرفده لرتر آتي تسر :

. 100ملیارد متر مكع  ف ترت اا  0/۳تلي  ۸/1سایتمان بند به ظرفیر 

هزتر كیلففتر.  ۲00تلي  100دستگاه بر  به ظرفیر ناابه تحدتث 

متر.در مفلع مطالعار م الي تینیكي ف  ۸40سایتمان سرك به فااله 

آغاز جده سعي ۀردیده تا تمكان  1۳٥٦تلتاادي تین پرفده كه در سا  

 تحدتث بند كنترف  آ  با ي دریاي مفسي للعه نیز تحقیق ف ترزیابي ۀردد.

 تمدید كانال درویشان سفلي : انكشاف اراضي و

هكتار ترت ي ت افي مف فد تسر  10000در ساحه درفیجان س لي  حدفد 

 ری  ( آن دترتي یاك  ۲۷000هكتار ) ٥400كه تز تین  مله در حدفد 

یف  بفده ف برتي آبیاري كامیً مساهد میباجد. ظرفیر كانا  درفیجان در 

مي باجد كه تز تین آ  ت افي  متر مكع  في ثانیه ۲/11یتم كانا  مف فده 

تاكنفن تست اده افرر نگرفته تسر. بنابر آن در نظر تسر تاكانا  مف فده 

 ٥400كیلفمتر دیگر تمتدتد دتد ه جده ف به تین فسیله  ٥/۳۳درفیجان بطف  

 هكتار ترت ي درفیجان س لي آبیاري ۀردد.

ي ف هدد سایتمان هاي كنترفلي ف سایتمان سیستم زتهبر ۷۹همچنین 

 تنكجا  مكم  ترت ي تین ساحه جام  پرفۀرتم پرفده مي باجد.

 

 ب/ در حوزه نیمروز

 

 :بر رودخانه هیلمند بند کمالخان اعمار -۱

بر رک   نف  جیر زرن  در فلسفتلی چیار کیلفمتری ۹0بند کما  یان در 

بررررتی آبیررراری سرررفدمند یاررری تز پررررفده هرررای  فتلرررع تسرررر ف،ف یرررر نیمرفز

ها سرا  بدینسرف ه تز  د  تسر که آرزفی تهمار آن رت نیمرفزدهقانان ۀرسنه 
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تین پرفده  لرفۀیري تز سریی  هراي تالی مقاد هد  ف بد  می پرفترنند.

 میسررازد. یسرراره منررد مدهجرري تسررر كرره همرره سرراله سرراحه نیمرررفز رت جرردیدتً 

، پرک تز مطالعرار دلیرق فپیمایجرار آ  رفدیانره 1۹0۵کرنی  ماکماهفن در

حامیرر یرفد لیرد کردکره سیسرتان لرترنتی ه رسیدفدر فقرس نیرم هلمند به تین 

 بیجتر تز دسر سیی  ادمه می بیند تا تز کم آبی، فبنرابرین تینطفرنفجرر:

تل / سیستان بیجترتز زیادر آ  دچار مجرایر تسرر نره تز للرر آ .همره »

ساله یرتبی به زمین ففاف  که تز رهگار زیادر آ  فسیی  هاید میجفد، 

   تز  رری که تز دری کم آبی میرسد زیاد تر تسر.به مرتت

 / تنیا در بع ی مفتلع تستثنامی که سا  یجک آمده تسر مسمله کم آبی در 

سیسررتان ظیررفر نمررفده تسررر، تمررا در چنررین سررالیا سیسررتان تفغررانی هینرراً ماننررد 

  لرترحامیر ماماهفن( «سیستان تیرتنی به للر آ  مفت ه بفده تسر.

هررزتر  100دهررد كرره در سررا  هرراي سررییبي مت ررافز تز  مجرراهدتر نجرران مرري

 ری  ( زمین در  فتر زرنر  ف پایران ترر تز آن اردمه پن ادهزترهكتار )

چفن ساحه هیرمند س لي برتي سایتن بناي بزرت اییره ف كنترف   .مي بیند

سیی  مساهد نیسر ف سایتن بندهاي متعدد اییره ف تی اد تسیییر بیجرمار 

ی ررا  بنرردهاي متعرردد اییررره ف تی رراد تسرریییر برري جررمار هایرردرف تینیكرري ت

هایدرف تینیكي تی ا  ماار  لاب  میحظه رت مي نماید، لات ت رفیز ۀرفتره 

جد تا به مقاد رفع یطر سیی  هاي رفدیانه هیرمند، بنرد كنتررف  سریی  

  سررریی  بررره ۀرررفدزره رهنمرررایي ۀرررردد. در ناحیررره كمرررا  یررران تاسررریک ف آ

نحرررت  آ  تز چینرر  هرراي طبیعي مترررفی  رفد بیابرران ف بنرردکمالیان برررتي ت

تسرت اده مري كنرد ف بره تیرن هلرر نسربر بره سرایر تمكانررار  رامیرودرفد یجرك 

ر حان دترد. هیفتاً با تحدتث کانا  هاي چر  ف رتسرر بنرد كمالیران تمكران 

 ریر  ( زمرین در مرحلره تف  ۳۵0000هزتر هكتار ) ۷۵تنكجا  فتایح 

قاد رفع سیی  ف رهنمایي آن بره ۀرفدزره لررتر تسرر میسر مي ۀردد. به م

یررك بنررد یرراكي در حارره للعررو تف رر  تهمررار ف سرراحه تطرررت  تیررن ناحیرره تز 

طریرررق سرررایتمان بنرررد تح ظررري برررین بنررردكما  یررران ف للعررره تف ررر  ح اظررره 

ۀردد.تحدتث پرچابره آ  ف آیراه كانرا  هراي رتسرر ف چر  ترفأم برا سرایتمان 
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ي ح ررظ ف مرتلبررر ف تحرردتث زتهبرهررا در درفتزه هرراي كنترررف  آ  ف سررركیا

  1تین پرفده پیجبیني جده تسر. 

 

 :ساله در پالن هفت بندكمالخاناهداف 

سرنوشت زار پروژۀ زراعت و »در رساله  ،دتکتر تن نیرحنان رفستامی

،اهداف بندکمالخان را در پالن هفت سال داودخان چنين بر « آبیاری نیمروز

 رسی کرده است:

یک بررسی همفمی برتی تهمار  1۹۷۶در سا  .... مال خان بند ک اعمار »

تین بند ف میرو ها ف سایتمان های دیگر آن تز طر  جررکر تمریارایی بره 

نررام تیاررف ف جرررکر هنرردی برره نررام فتپیاررا ف جرررکر مجررافر سفیسرری برره نررام 

تلاترففتر افرر ۀرفر. تین تحقیق که مدر جض مراه طرف  کجرید، حرافی 

تطیهررار ف تسررناد تهررین دتفطلبرری برررتی برررآفرد یررک طرررح پررین پرررفده ف 

کننرردۀان بررفد. در مرحلررو دفم طرررح سررایتمان ف تهررین یریررد ماجررین آ ر ف 

دستگاه های تینیاری کره همچنران مرتلبرر ف تردتبیر تمنیتری رت در برر دتجرر، 

جررفا ف لررتر برفد کره در  1۹۷۶تمام ۀردید. کار سایتمان پررفده در سرا  

سررد. نظررر برره لرررتردتدی کرره بررین فزترر آ  ف بررر  برره پایرران بر 1۹۸۳سررا  

فجرکر فتپیاا افرر ۀرفر، کار مرتح  تف  ف دفم پرفده در ساحو هم  

 پیاده جده ف به تتمام رسید.

مییدی آغاز جرفد. فلری  1۹۸0لرتر بفد که کار مرحلو سفم پرفده در سا  

ی تأمینررار مررال 1۹۷۸بعررد تز تغییرررتر تف رراا سیاسرری تفغانسررتان در سررا  

برره کلرری لطررع  1۹۷۹پرررفده تز طررر  تمریاررا کرراهض یافررر ف در تییررر سررا  

ۀردیرررد. بررره دلیررر  یرررک سلسرررله مجرررایر ناجررری تز  نررر ، جررررکر سفیسررری 

تفغانستان رت تری نمفد که بردین ترتیر  بقیره  1۹۷۹تلاترففتر نیز در سا  

کار های پرفده ناتمام ماند. کارهای سایتمانی ترا مفلرع آغراز ت رافز رفسریا 

                                                 
۱
 ،554( اکادمی علوم افغانستان،ص۱36۷،چ2ستان سرزمین ماسه ها وماسه ها،)جلد سی سیستانی،- 

 جلد اول  ۱36۱الي  ۱355سال  ،پالن هفت ساله انكشاف اقتصادي و اجتماعي افغانستانونیز 



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        429 

در اد پیض رفته بفد، کره متأسر انه در طرف  سرالیان  نر  مرفرد  ۳0 حدفد

 تیری  ف چفر ف چپاف  لرتر ۀرفر.

 :هدف پروژه 

تهمار بند کمرا  یران دف هرد  رت دنبرا  میاررد، یاری ترأمین آبیراری ف تفلیرد 

بر  برتی منطقه ف دیگر  لفۀیری تز آبییزی ها.  یر تامی  آن میبایسرر 

تهمرار مری ۀردیرد. زیررت برا متر 1۲ترر ف ترت راا م 1۷00دف دیفتر بره طرف  

آبییزی ها، ساحار زرتهتی زیر آ  جده ف یساره مند می جفند ف تز طر  

دیگررر تیررن آ  ییررزی هررا باهررث تیریرر  ف لغررزض سررفتح  دریررای هلمنررد نیررز 

میگردد. تیری  رفستاها ف جیر های زرن ، کن  ف غیره به ارفرر کلری 

یانره هرای مسرافنی دریرن منراطق تز ۀر   مدهض ف یانه برتندتز تسر. زیررت

سایته جده ف تفتن مقافمر در برتبر آ  رت ندترند. در سرالیای سرییبی بریض 

تز اد هزتر هاترار زمرین در  رفتر منطقره یفتبگراه ف پایرانتر تز آن اردمه 

(. به همین دلی  تهدت  تساسی تین پررفده 1۹۳، صپین ه ر سالهمی بیند )

بییزی، تنظیم آ  ف تست ادس تهظمی تز منرابع نرادر در لدم تف   لفۀیری تز آ

آ  بررفد. همچنرران در مفتلررع آ  ییررزی بایسررر آ  ت ررافی تفسررط دف کانررا  

 ناحی )رفد بیابران ف رفد یجرک( بره  ییر  ۀرفدزره هردتیر   لدیمی طبیعی

می یافر. به کمک کانالیای چ  ف رتسرر بنرد کمرا  یران تماران تناجرا  ف 

ن در مرحلو تف  میسر تسر  ف تز  انر  دیگرر هزتر هاتار زمی ۷۵تایح 

تماانررار آبیرراری منرراطق پررایین دریررای هلمنررد نیررز مف ررفد تسررر. برره مقاررد 

 لفۀیری تز سیی  ف رهنمایی آن به ۀفد زره لرتر بفد در پین ه رر سرالو 

زمان دتففد یان یرک بنرد یراکی در حاره للعره تف ر  یران تهمرار ف سراحو 

د تح ظی بین بند کما  یان ف للعو تف ر  یران تطرت  تین ناحیه تز طریق بن

ح اظه ۀرردد. تحردتث پرر چابرو آ  ف آیراس کانرا  هرای رتسرر ف چر  ترفأم برا 

سرررایتمان درفتزه هرررای کنتررررف  آ  ف سررررکیای ح رررظ ف مرتلبرررر ف تحررردتث 

 . (پین ه ر ساله)زتهبر ها در پین ه ر ساله پیض بینی جده بفد 

هاترار زمینیرای مف رفده  11۹000ه تز هد  دیگر پرفده، آبیاری ف تسرت اد

هاتررار زمینیررای بررایر در ف یررر نیمرررفز بررفد. در تناجررا  بعرردی  ۵۵000ف
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هاتار زمین در چفکار تین پرفده تحر آبیاری لرتر ۲10000لرتر بفد که 

 ۀیرد.

 تولید برق 

میگرافتر فری  ۹به هیفه لرتر برفد کره یرک کاریانرو تفلیرد برر  بره ظرفیرر 

عو تف   یان تهمار ۀردد، که بدین ترتی  تساسرار زیرر ساهر در منطقو لل

بنای انعتی ف تینیای در منطقه به یافص در جیر زرن  ۀاتجته می جد 

تز چنرد سرا  بدینسرف تز برلری کره تز تیررتن یریردتری مری جرفد جیر زرنر  )

تست اده می کند(. ت افه بر آن باید یک بند آبگردتن با تمام فتحرد هرای تنظریم 

متر ماع  فی ثانیه تهمرار  1۹1۵ای یرفو آن نیز با ظرفیر آ  ف  فی ه

ۀردد ف همچنان در نظرر برفد کره یرک کانرا  بررتی  لرف ۀیرری تز آ  ییرزی 

 کجیده جفد که آبرت به  یی  ۀفد زره هدتیر نماید.

 :بند کمال خان کانالهای عمده 

بند کمال خان دارای دو کانال بوده که به طرف شرق و غرب امتداد می 

بند. کانال غربی زمينهای گود زره را آبياری می کند. کانالهای شرقی يا

)زرکن و زورکن( زمينهای مناطق قلعه فتح، شهر غلغله، اميران، مناطق 

الی کنگ را آب می دهد. اين کانال از طرف وغربی چخانسور و شرق ولس

شرق به شمال الی الش جوين در واليت فراه امتداد دارد، که می تواند 

که به  الی الش جوين آبياری نمايد. کانال هايیوينهای زراعتی را تا ولسزم

گود زره می پيوندند، می توانند برای ثبات، استحکام و صيانت محيط زيست 

  و تربيه و پرورش ماهی مورد استفاده قرارگيرند.

قرار پالن های انکشافی قبلی بايد، کانال ديگری به امتداد کانال لشکری نيز 

گردد، که اين کانال پسانتر به سه کانال کوچکتر انشعاب نموده و  اعمار

هيم آباد و سيخسر را آبياری نمايد. همچنان انتظار می رفت امناطق کنگ، ابر

به آنطرف امتداد و به  «کورکیميل »که کانال کنگ برای آبياری مناطق 

مد حاجی مح ۀقري ۀکانال صمدی وصل گردد. اعمار يک بند ديگری در منطق

يک  (سمت چپ رودخانه)در «خون هتر»ناطق افضل خان برای تدارک آب م
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آنجا ضرورت به چندين کانال  چه برای آبياری در امرحتمی والزمی است.

  ۱ «می باشد.

 ــ نهر لشکری 2

در منطقه زرنج در واليت نيمروز  13۵1کار حفر اين نهر در سال 

هدف اين پروژه در  (1۹۴) صآغاز گرديد. قرار معلومات پالن هفت ساله 

هزار هکتار زمين منطقه  18,۴مرحله نهايی بهبود وضع آبياری در ساحه

نيمروز بود. در اين پالن در نظر بود که سربند کانال اعمار گردد و ساختمان 

دست گرفته شود. همچنان در نظر  کيلو متر روی 2۴کانال آبياری به طول 

متر جهت آبياری مناطق خوابگاه و  کيلو 15بود که کانال فرعی چپ به طول 

کيلو متر به منظور آبياری ساحه زرنج و دشت  20کانال راست به طول 

بر ها و سرک ها احداث هاميران آباد گردد. گذشته از اين پالن شده بود که زا

گردند و مراقبت شوند. بر عالوه ساختمانهای هايدروتخنيک در مسير کانال 

شوند. قرار بود مجموع کار های اين پروژه در  آباد گردند و اراضی تسطيح

رات پالن، نهر يبه انجام برسند. در اثر تغي 13۶1ـ  13۵۵بين سالهای 

 1۵,۵کيلو متر که عرض آن در قسمت های دهانه ۵1لشکری به طول تقريبی 

متر  2متر و در قسمت های پايانی تا کمتر از  8متر، در قسمت های وسطی 

ی سر بند کانال ساخته نشد و باقی کار پالن در اثر می رسد، کشيده شد ول

آب دريای قسمتی از تجاوز روسها به افغانستان تطبيق نگرديد. نهر لشکری

تا شهر زرنج و اطراف آن می رساند )  جما  ف جما  جر هلمند را به سمت 

 (.1تصوير 

                                                 
۱
  ، بخش سوم(سرنوشت زار پروژۀ زراعت و آبیاری نیمروز)داکتر روستائی، افغان جرمن آنالی،مقاله  - 
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 (2002بود) ریگ پر شده  زاکیلو متر  ۵۱که در طول نیمروز نهر لشکری

 

از برکت اين نهر هزاران جريب زمين آبياری می گرديد و زراعت و 

آبياری رونق يافته بود و تعداد زياد مردم درين رابطه صاحب مشغله و کاری 

 شده بودند.

 

 (20۱۸)با جاده اسفالت شدهوجریان آب  بعد از پاک کاری نهرلشکری
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 ــ بند آبگردان خوابگاه 3

( اعمار بند آبگردان باالی دريای هلمند در 193در پالن هفت ساله )يک، ص

هزار هکتار زمين  ۴8آبياری  ۀخوابگاه پيش بينی گرديده بود که زمين ۀناحي

هزار هکتار  13مذکور شامل  ۀواقع اين قسمت را فراهم می ساخت. ساح

هزار هکتار زمين جديد می باشد. مشخصات بند آبگردان و  3۵زمين سابق و 

کيلو متر به مقصد آبياری نواحی زيارت شاهی  11۵طول  کانال اساسی که به

مفصل تخنيکی در نظر گرفته شده بود.  ۀرآباد احداث می گرديد در پروژيو ش

هجری شمسی تطبيق  13۵9ـ 13۵۵قرار بود که اين پروژه در بين سالهای 

 .که نگرديد گردد

  ــ بند آبگردان سیخسر 4

بود که اين بند آبگردان در ( در نظر 193در پالن هفت ساله )يک، ص

ی ها گجوار شهر زرنج در نزديکی سربند های عنعنه يی رفيق خان و مارون

نادعلی اعمار گردد. هدف اين پروژه  نزديک  باالی دريای هلمند در موضع

هکتار زمين موجود واقع در شمال شيله چرخ و  25600 ۀتنظيم آب در ساح

هجری شمسی به  13۵9ـ  13۵۵لهایقلعه کنگ می باشد که قرار بود بين سا

آب  ۀپايه تکميل برسد. اين پروژه شامل اعمار بند آبگردان و ساختمانهای آخذ

بر ها هدر کانال اساسی و انکشاف و اصالح کانال سابق سيخسر و احداث زا

پالن هفت ساله انكشاف اقتصادي و اجتماعي )و ساختمانهای هايدروتخنيک می شد.

 (جلد اول . 1361الي  1355سال  ،افغانستان

 

 

 :20۱۱دربند كمال خان کار مجدد  آغاز 

، دفلررررر تفغانسررررتان برتثررررر ۲011درسررررا  پررررک تز سررررقفط تمررررارر طالبان،

نظرر بره طررح  به تهمرار  بنردکما  یران ۀردیرد. بفرتقا اهای ماررمردم م

مرحلرهء نیسرر، بنرد رت در   نقجه، تهمرار بنرد بایرد در سره فراز تامیر  ۀرردد. 

مترر ترت راا مرد نظرر ۀرفتره  11ترا ۶مترر هررض ف  ۳۲0طرف ، متر  ۳۴00

تسر. با مرت عه بره تیمرین فزترر تنرردی ف آ  تفغانسرتان، در  ریران کرار  

هزتر ن ر زمینهء کرار مسراهد جرده  100  سایتمان بند کما  یان برتی حدفدآ 
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میلیرفن دتلرر بررآفرد  100هزینهء کغلری بنرد کمرا  یران کرم ف بریض  ،می تفتند

میگرافتر برر  ف نظرر بره   ۹، ظرفیرر تفلیرد بند سر. در افرر تکما جده ت

هررزتر  ۸0تظیررارتر فزترر آ  ف تنررردی تفغرران، لرردرر آبرسررانی برره حرردفد 

بررایر ف یررر نیمرررفز رت دترد. بررا تسررتناد برره منبررع تییرتلرراکر  هاتررار ترت رری 

 سیرآ  ف سرسبز اییره بند باید لسمتی تز دجتیای بایر ف سفزتن نیمرفز رت 

  ۀردتند.

در افغانستان فقط دو ميليون » موسسۀ تحقيقاتی آتالنتيک کانسيل ميگويد:

شود.  هکتار از هشت ميليون هکتار زمين حاصلخيز برای زراعت استفاده می

درصد از  80برد و در مجموع  افغانستان همچنين از بحران برق هم رنج می

 «ند.ک برق مورد نياز خود را از کشورهای خارجی وارد می

در مفرد بند کمالیان تییه  سیدخالد مجروحدر ۀزترجی که تفسط 

در زمان ادترر » آمده تسر که: جده، ف کلید ۀرف  آنرت به نجر سپرده ،

تقسیم آ   ( کاب  ف تیرتن در 1۹۷۲)مارچ 1۳۵1مفسی ج یق در سا  

هیرمند با تمیر هباک هفیدت ادرتهظم فلر تیرتن به مفتفقر رسیدند ف 

طرفین هقد ۀردید که دف ثلث آ  دریای هلمند رت مالایر  ی بین لرتردتد

تیرتن دتنسر. با تتام به تین معاهده، در  تفغانستان ف یک ثلث آنرت مربفط به 

متر ماع   ۴تفغانستان  متر ماع  آ  )در تین مقدتر  ۲۶هر ثانیه بمقدتر 

ماع   متر  میلیفن ۸۲0آ  رت با حسن نیر به تیرتن فتۀاتر جد.( که سا نه 

آ  جفد، حق تیرتن دتنسته جد. فلی تیرتن طی چند دههء ۀاجته همآل 

مترماع   ۵۵متر ماع  آ ، کم ف بیض درهرثانیه تز ۲۶  بعفض فی ثانیه 

  آ  بیره بردتری میاند.

در زمان ریاسر  میفری محمد دتَفد، کار هملی بند کما  یان در 

( رفی دسر 1۹۷٦) 1۳٥٥ا  در س  ساله۷  تناجافی چفکار نیستین پین 

 تپری ۲۸) 1۳۵۷ثفر۷کفدتای  میفری در  لی با لت  رمیک ۀرفته جد ف

، بدبیتانه متفل   رفته بفد پیض  دتمفر سایتمانی بن٪  ۴0که ،  (1۹۷۸

بدینگفنه برنامهء  سایتمانی آن به یغما برده جد. ت ییزتر ۀردید ف فسای  ف 
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ف رفبناهای هدیده کجفر طی  بند بر  کما  یان مانند دیگر زیربناها

 1 « سه دهه، در آتض  ن  ف نابفدی فرف رفر. بیجترتز 

مجاهدتر محلی نجان مي دهد كه در سا  هاي سییبي مت افز تز 

 ری  ( زمین در  فتر زرن  ف پایان تر پن اد هزترهزتر هكتار ) 100

تز آن ادمه مي بیند. چفن ساحه هیرمند س لي برتي سایتن بناي بزرت 

اییره ف كنترف  سیی  مساهد نیسر ف سایتن بندهاي متعدد اییره ف تی اد 

تسیییر بیجمار هایدرف تینیكي تی ا  بندهاي متعدد اییره ف تی اد 

تسیییر بي جمار هایدرف تینیكي تی ا  ماار  لاب  میحظه رت مي 

نماید، لات ت فیز ۀرفته جد تا به مقاد رفع یطر سیی  هاي رفدیانه 

ند، بند كنترف  سیی  در ناحیه كما  یان تاسیک ف آ  سیی  به هیرم

 ۀفدزره رهنمایي ۀردد. 

رفد بیابان ف رفد رتمرفد  برتي تحری  آ  تز چین  هاي بندكمالیان

ار ر حان دترد. هیفتاً با تست اده مي كند ف به تین هلر نسبر به سایر تمكان

 ۷۵ن تنكجا  فتایح کانا  هاي چ  ف رتسر بند كمالیان تمكا تحدتث

 ری  ( زمین در مرحله تف  میسر مي ۀردد. به ۳۵0000هزتر هكتار )

مقاد رفع سیی  ف رهنمایي آن به ۀفدزره لرتر تسر یك بند یاكي در 

حاه للعو تف   تهمار ف ساحه تطرت  تین ناحیه تز طریق سایتمان بند 

پرچابه آ  ف تح ظي بین بندكما  یان ف للعه تف   ح اظه ۀردد. تحدتث 

آیاه كانا  هاي رتسر ف چ  تفأم با سایتمان درفتزه هاي كنترف  آ  ف 

 سركیاي ح ظ ف مرتلبر ف تحدتث زتهبرها در تین پرفده پیجبیني جده تسر. 

( ۲011آۀسر10تسد ) 1۹،بتاری   فزترر تنردی ف آ  تفغانستان

ت با  تهمار مرحلهء تف  بند بر  کما  یان ر تهیم دتجر که لرتردتد 

فاز  رمیک جرکر تا استانی  تدک  تم م کرده تسر.  علی نیازوفرنو

میلیفن دتلر هزینه بردتجته ف کار سایر آن در مدر یاسا    ۸۶، ۹تف 

متر  ۳۲0متر طف ، ۳۴00یاتمه می یابد. )مرحلهء نیسر، بند رت در 

 تسر.( متر ترت اا مد نظر ۀرفته  11تا  ۶هرض ف 

هزینهء  بند  باید در سه فاز تامی  ۀردد.  نظر به طرح نقجه، تهمار

 میلیفن دتلر برآفرد جده تسر.  100کغلی بند کما  یان کم ف بیض 

                                                 
۱
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نفیسنده تاری  میاند: پرفده بند بر  آبی کما  یان در سا   

سیستانی  بر رفد هلمند )هیرمند( طرح  ،درسر تسر 1۳۵۴سا  1۳۴۵

با تهمار بند مطلقم نارتض ریزی جده بفد. درهمان زمان نیز دفلر تیرتن 

بند کما  یان دسر  رتی تیری  بفد، مفتنع تی اد می کرد ف بعدآ چندین بار ب

کار جد. مثآل درفتزه های نیر لجاری زرن  رت نابفد کرد؛ کرتنه های  به

بلدفزرها همفترکاری کرد تا بیجتر آ  بسفی تیرتن  ریان  چ  دریا رت با 

آن تا دف برتبر، چیار    ریاه  ف بزرۀسازی پیدت کند ؛ برهیفه تغییر نیر

ف نیر  1نیر دیگر به نام های نیر حا ی جری ، نیر جاه ۀ ، نیر ۀلمیر 

نیمه اییرهء آ  نامام  در سا  چاه نمفدند. با یک  رت ح ر  ۲ۀلمیر 

آ  تهمار کرده  نیمه اییره چاه ، تمرفز تیرتن در حدفد ه ر یا هجر 1۳۵1

سا  آ   چندطع آ  دریای هلمند نیز می تفتند تاتسر که در افرر حتا ل

در حالیسر که باجندۀان جیر زرن  که در دف  اییرفی دتجته باجد. تین 

تزتین ناحیه  کیلفمتری رفد هلمند زندۀی می کنند تز آ  رفزتنه محرفمند ف

آ  تفغانستان، محض یک ن  چیار  رن  می برند. همسایه غربی تز جدیدآ  

یرتتی رت که آنیم ۀاهی باز تسر ف ۀاهی مسدفد، به ی تنچه آ  ۀفیا 

زتب ، زتهدتن،  جیرنجینان زرن  کجیده تسر. تیرتن معافسم آ  هلمند رت به 

 دتده ف با یره تامیم بر تین تسر تا آ  هامفن اابریتنتقا  کرمان 

تز    رت به بیر ند برساند.  درسر تسر جاپفر،منسف  به =سابفریهامفن  

که سرتن تیرتنی مع   سیم ف غا  هر چه بیجترآ  دریای  دیر زمانیسر

زفرۀفیی، پر رفیی، تیری  ف دیالر  هلمند رت با تفغانستان تز رته دهفت، 

  های میتل  به پیض ۀرفته تند. 

دریای هلمند بزرۀترین دریای دتیلی کجفر تسر که تز کفه بابا 

ی غر  کیلفمتر تز جر  بسف  11۵0سرچجمه می ۀیرد. بعد تز طی 

کیلفمتر مربع مساحر دترد ف م مفا  ۷۵00تفغانستان در  یی  سیستان که 

هلمند، هامفن اابری ف هامفن پفزی می باجد، می ریزد. تین  هامفن 

تفغانستان ف تیرتن رت  کیلفمتر یط مرزی ۲۷دریای طفی  فقط به تمتدتد 

لمند تجای  می دهد. درسر حین هبفر تز ناحیه کما  یان، مسیر دریای ه

غر  میین حاا  کرده ف تنیا  -کیلفمتر باف  جما   ۷0  )هیرمند( بطف  

  می سازد. کیلفمتر تین مسافر یط سرحدی دف کجفر رت  ۲۷
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نظر به محاسبار رسمی ف میزتن سن ی ها، تفغانستان سا نه دترتی   

ف در  ٪۲۵سط  تر ی تسر که تنیا تز میلیارد متر ماع  آ   ۸0تا  ۷۵

٪  ۷۵  متبالی  ف تین آ  در دتی  کجفر تست اده می جفد٪ ۳0تا جرتیط یف 

آن بدفن بیره بردتری ف آنیم رتیگان به کجفرهای همسایه بیافص 

  1«پاکستان ف تیرتن سرتزیر می جفد.
      

 :توسط رئیس جمهورغنی،بندکمالخالافتتاح فازسوم  
 بمناسبر تفتتاح  1۳۹۶ثفر  ۲درتاری   کاب ، اب  ۸رفزنامه 

فازسفم کار بندکما  در نیمرفز مقاله ممتعی  به للم فرهاد حقیار تنتجاردتده 

 یر فف یفتسر های مردم آن سینان رمیک  میفر تجر  غنی که در آن 

 :باستانی چنین بازتا  یافته تسر

ۀان نیمرفز در آرفزی سایر  ه جفد که باجند بیض تز پن اه سا  می»

پایه دفلتی، در  بلند  ییک  میفر غنی با هیأریان بفدند. تما تینک ر بند کما 

یان رت رلم زد ف  س ری به ف یر نیمرفز کار سایر بیض سفم بند کما 

ۀان نیمرفز در ف ای م ازی پک تز ۀجایض کار سایر تین بند  ه باجند

 .«شان رسیدند  مردم نیمروز به آرزوی دیرینه»تند:  نفجته

ف یر نیمرفز تهمار بند رییک  میفر تفغانستان طی سینانی در 

یان رت به مثابه تحیای م دد سیستان باستان دتنسته ف ۀ ته که دفباره  کما 

یان رت فسیله  تین منطقه رت مرکز تمدن یفتهد سایر. آلای غنی بند کما 

های تفغانستان  ۀفید با مدیریر آبیا، دیگر آ  آبرفمندی تفغانستان یفتنده می

های بنیادی  مر فحدر ملی رت در تطبیق پرفدهرفد. تف ترتده حاف هدر نمی

 ف تلتاادی لفی هنفتن نمفد. غنی رفز تفتتاح تین بند رت رفز مردم نیمرفز

جفد ف  جدن کار تین بند، نیمرفز متحف  نمی ۀفید بدفن تامی  دتنسته ف می

تین پرفده سب  رفاه تلتاادی ف ت تماهی مردم یفتهد جد. هر چند همفتره 

ها، با کجفرهای همسایه به فیده تیرتن به چالض بر  مسأله آ  تفغانستان رفی

ها رت مف   نزتا نه، بلاه  یفرده تسر، تما رییک  میفر غنی مدیریر آ 

ۀفید تین مف فهار در چارچف  معاهدتر ف  مف   همااری دتنسته ف می

های زیربنایی کجفر،  ۀردد. غنی در زمینه تطبیق پرفده لفتنین تنظیم می

هر کک »همااری مردم جد ف یطا  به میال ان تفغانستان ۀ ر: یفتهان 

                                                 
۱
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که به فار سایتن تفغانستان تسر، لاب  لبف  مردم ف دفلر تسر، تما کسانی 

کنیم، زیرت مردم ما  ها مقابله می باجند، با آن که به فار بربادی تفغانستان می 

 «ترد.یفتهند ف بربادی در تسیم  ای ند زندۀی، آ ، حیار ف رفاه می

 

 
 (20۱۷اپریل) اشرف غنیاقتتاح فاز سوم بندکمالخان توسط رئیس جمهور

زرتهر ما سالیاسر که به دلی  کمبفد آ  » :رمیک  میفرتفغانستان ۀ ر
زیان دیده تسر. به همین دلی  دفلر تف ه یاص به مدیریر آبیای  اری 

تف در  «.کجفر دترد. آ  ما باید تف  میار جفد ف در تیتیار ما لرتر ۀیرد
اول بند کمال خان هدف است، هدف احیای  باره تحدتث بند کمالیان ۀ ر: 

سیستان باستان که باز مرکز تمدن باشد. بعد از بند کمال خان، بعد از 
 آب ما به هدر نخواهد رفت. رسلما،بعد از بند کجکی  و سلسلۀ بندهای دیگ

آبرومندی  بند کمال خان وسیله است، وسیلۀ آب ما سرمایۀ ما است.
افغانستان از راه مدیریت سالم و همه جانبه آب افغانستان. مدیریت آب ما 
موجب همکاری منطقوی است، نه موجب بربادی منطقوی. همکاری 
منطقوی در داخل معاهدات صورت میگیرد و ما همه معاهدات رابه آن 
 «متعهد هستیم،اما معاهده با آب سیالب مدیریت شده نمیتواند.

(http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_hilmand_river۱.pd 

یان، بیض تز  فزیر تنردی ف آ  کجفر، با تست اده تز بند کما   گ تهب

میگافتر بر  تفلید  ۹هزتر هاتار زمین زرتهتی آبیاری ف بیض تز  ۸0
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کار نیز ی  چنان  با سایر تین بند، برتی جمار زیادی زمینه یفتهد جد. هم

های فزترر تنردی  فرتهم یفتهد جد. فی کار سایر تین بند رت تدتمه تیض

 دتند. های کجفر می  بردتری تز آ  ف آ  در رتستای مدیریر ف بیره 

به تساک تطیهار فزترر تنردی ف آ ، مرحله نیسر پرفده تهمار 

بفده ف مرحله دفم آن در ماه میزتن ض  1۳۹1تین بند در ماه تسد سا  

ها تینک حافمر تفغانستان فهده دتده تا ظر  چیار  ف پک تز ماه 1۳۹۴

آباد در  سا  آینده تهمار تین بند رت تامی  کند. بند سلما در هرتر، بند بیض

ترین بندهای آبی  ترین ف میم   یان در نیمرفز، تز بزرت فرته ف بند کما 

به بند سلما ظرفیر یان نسبر  که بند کما  جفند. با آن  تفغانستان محسف  می

 باجد. پایین دترد، تما دترتی تهمیر حیاتی ف میم می

  سا  پیض لرتردتدی میان تفغانستان ف تیرتن برتی تست اده تز آ  ۴۴

رفدیانه هلمند تم ا جده بفد. رییک  میفر غنی نیز پیض تز تین تفغانستان 

دچار رت متعید به ت رتی تین لرتردتد دتنسته تسر.ف یر نیمرفز سیر 

های زرتهتی تین ف یر به دلی   جفد بسیاری تز زمین آبی تسر ف ۀ ته می کم

ۀان ف یر نیمرفز به سایر بیض  تند. باجنده  کمبفد آ  تز کجر بازمانده

یان یفجبین هستند، تما جماری هم نگرتن دیالر کجفرهای  سفم بند کما 

 باجند. های تفغانستان می همسایه در تست اده تز آ 

تف ه بیجتری رفی تهمار بندهای تجر  غنی تز رفی کار آمدن پک 

د ظرفیر ج یض تز تین بند سلما که ۀ ته میمیم آ  در تفغانستان جده تسر. پ

بردتری سپرده  میلیفن مترماع  آ  رت دترد به بیره ۶00دییره بیض تز 

آباد فرته که  جفد کار رفی سایر بند بیض جده تسر، تز سفیی هم ۀ ته می

تدهاهای مف فد، ظرفیر اییره بیض تز یک میلیارد متر ماع  آ  رت  طبق

 «دترد نیز تدتمه دترد.

( هلی ۹۶سرطان۲۶)۲01۷ ف ی  1۷رفز بگزترض بی بی سی ،

تحمد هثمانی، فزیر تنردی ف آ  تفغانستان به  لسه تست فت  فلسی  رۀه، 

هثمانی  های تفغانستان، ۀزترجی رت ترتمه کرد. آلای در مفرد ف عیر آ 

درتین تست فت  ،که بمناسبر سینان تییر آلای رفحانی رمیک  میفر تیرتن 

رفیه تا مرز یجک  سین میگ ر،  تیرتن رت به سفء مدیریر ف تست اده بی

ها مجتری متیم کرد. تف ۀ ر که تیرتن بر دریاهای  جدن آ  رفدیانه
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  سایر سد سایته تما تفغانستان تنیا در حا ۶00مجتری با تفغانستان، 

 چیار سد بر تین آبیا تسر.

تی هستند:حفزه  تیرتن ف تفغانستان دترتی چیار حفزه مجتری رفدیانه

م، یا ، پترۀان ف هیرمند که به ۀ ته فزیر تنردی ف آ  تفغانستان، رلرتل

تند.در حا  حا ر   ها به سب  تهمار بندهای متعدد یجایده تمامی تین آ 

آ  فتفر نیسر ف تغییرتر تللیمی نیز سب  رفدیانه های تفغانستان  دترتی 

به ۀ ته تف،   های  اری ف زیرزمینی جده تسر. کاهض بارندۀی ف آ 

میلیارد مترماع  آبیای سطحی یفد رت تز دسر دتده ف در حا   ۹تفغانستان 

میلیارد مترماع  آ   اری دترد. آماری که پیض تز تین  ۴۹حا ر تنیا 

جد.آلای هثمانی ۀ ر تفغانستان در  هیم میمیلیارد متر ماع  ت ۵۷بیض تز 

حا  حا ر مطالعه ف سایر چی  بند رت در سرتسر تین کجفر رفی دسر 

ۀاه تین کجفر تینقدر متف ه آبیایض نبفده   دترند. به ۀ ته تف، تا تین زمان هی 

های مجتری رت یجاانده  رفیه، آ  تیرتن با تست اده بی :1۷/۷/۲01۷)بی بی سی«تسر.

 تسر(

 کمال بندخان،آرزوی دیرینه مردم نیمروزا

حافمر تفغانستان بعد تز ه تاد سا  مففرق جرد،ف یر نیمررفز تیرن  منطقره 

زرییرررز رت برررا تهماربنررردکما  یررران تز فیرتنررری فمرررردم رت تز فقرررر فبیاررراری 

های معیجتی ن ار دهد ف ادها هزتریفتنرفتده دهقران فبیارار رت  فمیا رر

میلیررفن  ٥۲ بررا ظرفیررر . بنرردکما  یررانارراح  کررار فجررغ  آبرفمنررد نمایررد

تحر آبیراری در رت  هزتر هاتار زمین 1۸0میتفتند بیض تز  مترماع  آ  ،

آفرد.کار بنردکما  یران کره در زمران سرردتر محمرد دتفد یران آغازجرده برفد، 

فلی بنرابر حرفتدث ناۀفترسیاسری دچرار رکرفد ۀردیرد. در ده سرا  ۀاجرته برار 

سه مرحله رفی  دسر ۀرفته  جرد کره مرحلره دیگر کار بازسازی تین بند در 

تامیر  جرد ف مرحلره آیرر  1۳۹۴، مرحله دفم آن در سرا  1۳۹1تف  آن در 

 100 – ۸0ماررر  بررا  ۲01۷کرره بیررض تاررلی بنررد تسررر کررار آن در سررا  

میلیفن دتلر تز بفد ه تناجافی دفلر آغاز جد ف لرتر تسر در ماه حم  سا  

 تفتتاح جفد.  1400
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بعد تز تیری  بند رستم ه ر لرن با  مردم نیمرفز پک تزحا  که ستاره تل

تفسط تمیر تیمفر لن  دفباره طلفا نمفده تسر ف پرفده بند کنترف  آ  

هیرمند در حد  کمالیان نیمرفز به پایه تکما  رسیده تسر  زم تسر تا 

مردم نیمرفز با جادمانی فبرپا کردن محاف  جافهمند نه تنیا تز جرکر 

رۀرتن بند  ف سربازتن فدتکار فطن ف دفلر مردتن یفد سایتمانی فکا

تجار نمایند ؛ بلاه تز همااری  در ح اظر فنگیبانی دتیمی بندکمالحان 

دریغ نفرزند تا یدتی نیفتسته دجمنان سعادر مردم تفغانستان نتفتنند به 

تین بند که بند زندۀی فمرت مردم نیمرفز فسیستان تارییی تسر ادمه 

ه مردم  رت بیاطر یک ل  نان دربدر ف آ فتره کجفرهای بزنند ف دفبار

 بیگانه ننمایند.

دجررمن ا مررفرد حملرره نیرفهررای بنرردکما  یرران  طرری سررالیای بازسررازی  بارهرر

فلری نیررف هرای دلیرمحافظرر هامره مففرق جردند حملره هرای  رفته تسررلرترۀ

 د.تین پرفده رت تأمین نماینسایر ف تمنیر  ینثی کنند رت دجمنان تفغانستان

اقتصادیاهمیتبندکمالخان:واجتماعی

آن تهمارفبند کما  یان یای تز پرفده های تسترتتیدیک در سط  ملی تسر 

میرم یرفد یاری تز پررفده هرای بسریار  تلتارادی  میررتهتزلحاظ  ررفرر ف

بررتی   کرار تناجافی فتفسعه کجافرزی بیاطر همررتن م ردد منطقره ف تی راد

یبرآغاز آن ف یر فسایرف یار کجفر تسر. دهقانان دربدر ف آفتره ف فقیر 

تز بی بی سی پیض ۀردید فدلیرای  ۲0۲0ماه نفمبر ۸دربندکمالیان آبگیری 

 .تجنه فآرمان زده مردم نیمرفز رت جادمان سایر

الردکرررزن، نايررب السررلطنه هنررد بريتررانوی،در اوايررل قرررن بيسررتم، برره اهميررت 

رشی به حکومرت انگلريس ، ضمن گزاهداشتتوجه سياسی واقتصادی سيستان ، 

چهه بایهد گفهت بهه آن » نسبت به آينرده آن اينطرورابراز اميردواری کررده اسرت: 

آثههار بههی شههمار تههاریخی کههه فرسههنگ ههها خرابههه هههای آن امههروز امتههداد دارد؟ 

اگرسیسههههههتان در دسههههههت مردمههههههان جههههههدی وحسههههههابی )مقصههههههود انگلیسههههههها 

ترقیهات ادوار است(قرارگیرد وآبیاری درست بشهود، ایها نخواههد توانسهت بهه 

گذشته خود برسد؟ مهن امیهدوارم آنهروز بیایهد. آینهده سیسهتان بسهته بهه اتخهاذ 
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اصهههههول صهههههحیح اداره کهههههردن آب هیرمنهههههد اسهههههت بوسهههههیله هبهههههدرولیک)یا 

هایههدروتخنیک( کههه از تضههیع آب جلههوگیری کنههد.رود هیرمنههد امههروز بطههرف 

شهههمال)از حهههد رودبهههار( جهههاری اسهههت. زیهههادی آب درنیهههزار وبهههاطالق ههههدر 

رود.وضع طبیعی سیستان هم طوری اسهت کهه ههیچ مهانعی وجهود نهدارد از می

اینکههه هیرمنههد بههه زمههین هههای وسههیع جنههوب)زمین هههای منطقههه گههودزره و 

تراخون ورود بیایان  و رامهرود در دسهت چهپ هیرمنهد( سواربشهود وآنهها را 

آماده کشت وزرع کند. با ایجاد یک اصول صحیح وعلمی آبیاری در آنجا این 

) سيسرتان سررزمين ماسره  «استعداد آنرا دارد که محصول فراوان بدهد. ایالت

 ( 12، فصل 3، جمنها وحماسه ها،از 

تینک ۀ ته های کرزن در مفرد سیستان بعرد تز یاارد فده سرا   امره همر  

تطمینران میترفتن  بیابرا تکمرا  بنرد کمرا  یران فبیرره برردتری تزآن می پفجرد، 

یرز فدجرر هرای فسریع یرفد دفبراره بره ۀ ر که نیمرفز برا دتجرتن یرای زری

 رررای  رررای یارسررتانیا  رت نیلسررتانیا ففۀرردتم غلررو آسرریا مبرررد  یفتهررد جررد. 

 تاکستانیا یفتهد ۀرفر. ریگستانیا رت 

 

 بندکمال خان درنیمروز
نیمرفز تین ظرفیر  رت دترد که نه تنیا ده ها هزتر یانفتده دهقانان بی زمین 

فزمین سازد بلاه جغ  ا  کند فااح  نیمرفز فسایر ف یار رت در یفد  

میتفتنررد در ظررر  یارری  دفپررین پن سرراله تفغانسررتان رت تز لحرراظ ۀنرردم فمررفتد 

هزتر هاتار زمین زرتهتی 1۸۶تفلیه متای بیفد سازد. بابسته جدن تین بند 
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فهمچنان بانا   تفربین  تفلید بر  تماان تفلید  تز لحاظ ت  تامین میگردد

میجرفد فتنقیبری در حیرار تلتارادی ت تمراهی مرردم  میگا فتر بر  آمراده ۹

نیمرفز رفنما یفتهد جد. زرتهر فباغردتری فتربیره مفتجری رفبره تناجرا  

چرفن ففرهنگری یفتهد نیاد فمردم با نفر بر  فتست اده تزتماانار ت تماهی 

تعلیم فتربیر فهر و  یردمار ارحی؛  اراح  زنردۀی برتی ماات  تی اد 

 .جد بیتر فمرفه تری یفتهند

کلینررک هرررای اررحی فپارکیرررای ف درپرررفده بنرردکما  یررران  جرریرکیا        

ت رییی فکفدکستانیا فماتبیا  دیرد تاسریک یفتهرد جرد فمرردم تز آ  ارحی 

تسررت اده یفتهنررد نمفد.ۀرر  کرراری فچمررن هررای کبرر  دتر فمررزترا ۀنرردم ف ررف 

فنیجار  فنباتار انعتی فباغ دتری درکنار کجرر )سربزی ار( فپرالیز برا  

ق یفتهد ۀرفر. ف با غرک دریر های زینتی فکب  کراری میترفتن  لرف  رفن

رفزه در سیسرررتان  1۲0بادهرررای یطرفرسرررایض زمرررین هرررای زرتهتررری رت تز 

ۀرفر فبا تفسعه باغ های زیتفن فلیمف فنارن  فترن  فمالته فسنتره در آ  

 فهفتی منطقه تحفلی رفنما کرد. 

غدتری، زرتهر، فترنری ف هم تهمار ماات  با »دتکتر حنان رفستامی بگ ته

ج ایانه ها تز  رفریار مبرم تسر. در مات  باغردتری مری ترفتن تنرفتا ف 

تلسررام میتلرر  دریتیررا ت ربرره ف برررتی محافظرره ف ارریانر یررای زرا ۀررردد. 

تفسط آبیاری همه  انبه ف ایانر تز یای می تفتن تز فزض بادهای تنتقرا  

ر. همچنرران بررا تسررت اده تز دهنررده ریرر   لررفۀیری کرررده ف هررفت رت پررای سررای

دستگاه آبپاض مار  آ  کم جده ف هرم هرفت معترد  ترر مری جرفد. کرار هرای 

م یررد دیگررری کرره میتررفتن در منطقرره تن ررام دتد تستحاررا  نمایررار تسررر ماننررد 

نرراتریم )سررفدیم(، کررالیفم )پتاسرریم( ف همچنرران یامقرردتر کمرری تز نمررک هررای 

آمده می تفتنند. به هریفه تز  مگنیزیم که تز آبیای  یی  های منطقه به دسر

آبیای نمای زیر زمینی هم مری ترفتن برا تسرت اده تز تللریم ۀررم ف یجرک کرفد 

کیمیایی )کالی( تفلید کرد. تن نیرتن تلمانی در سایتن چنین دستگاهی ت ربره 

کافی در تیرتن به دسر آفرده تند. تی اد یطفط مفتایتی همده ترین کاری 

ن فلر تن ام جفد به ۀفنو مثا  فا  منراطق کمرا  میباجد که باید به زفدتری

)زرن ( تز  رفریار تسر. پر  تبریجرم برا ی  یان ف کن  به مرکز ف یر

دریای هلمند ف سری زرن  د رتم به کمرک تیرتنییرا ف هنردی هرا تهمرار مری 
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ۀرردد. تفلیرردتر نیمرررفز رت مرری تررفتن تز طریرق بنرردرچاه بیررار ف بنرردر هبرراک 

هم می تفتن تین تفلیدتر رت در دتی  تفغانستان به مار  تیرتن تنتقا  دتد ف 

 رسانید.

در نفتحی  نف  جر  ف یر نیمرفز هم تماانار پیجرفر ف تفسعه مف رفد 

تسر زیرت که لسرمر تهظرم آن منراطق تز لحراظ تییره آ  آجرامیدنی ف آبیراری 

ف ه مجتری دترند. در پیلفی تفلیدتر زرتهتی می تفتن دسرتگاه هرای تفلیرد 

نیار ف تفلیدتر انعتی دیگر رت تقفیه نمفد. تربیه ماهی تز سالیای متمادی لب

در آبیررای تیسرررتاده درسررررحدتر مجرررتری در تمترردتد دریرررای هلمنرررد در تیررررتن 

اررفرر مرری ۀیرررد. همچنرران مرری تررفتن در لسررمر تفغانسررتان تز تیررن زمینرره 

در  تست اده نمرفده ف تلسرام مراهی هرا ماننرد جریر مراهی، کراپفر ف غیرره رت کره

)پررفده زرتهرر فآبیراری «ۀاجته هرا در آن را پررفرض مری یافتنرد، تربیره نمرفد. 

 (دفم نیمرفز،بیض

یطفط مفتایتی فترتنسپفرر در دتی  ف یرر تفسرعه مری یابرد فمرردم     

رفز برفز بسفی هارری جردن ۀرام یفتهنرد ۀاتجرر. تفرزفن برجریر زرنر   

للعه ترتلفن فدجر جیرهای دیگری درنفتحی  بندرکمالیان ف چیاربر ک ف

زره ف للعه فت  ف دجر تمیررتن فتطررت  چیر  بررو ف فچگینری فسرار فترار 

سربریفتهند آفرد فمرتکز مدنی  به هرسفتفسعه یفتهد یافر ف دفباره جیر 

زرنررر  بحیرررث مرکرررز تبادلررره تمرررفت  فکا هرررای ت رررارتی تز مفلعیرررر بیترررری 

فمیردتن پفسرر بریفردتر یفتهد جد. درتطرت  للعه یاض ف للعه چیانسرفر 

ۀررراف  للعررره هرررا فلاررررهای م لررر  تهمرررار یفتهرررد جرررد  فتز هرسرررف جرررادتبی 

فسرسرربزی نمایرران یفتهررد جررد ف فرزنرردتن فنسرر  هررای آینررده نیمرررفز تز یررک 

 زندۀی بیتر فیفبتری بیره مند یفتهند ۀردید.
 

احداث بند های " ميگويد ،اقتصادی هراتامورآگاه  ،عبدالستار فرزامآقای 

بسيار عمده در اقتصاد و خودکفايی کشور دارد؛ سيستم آبياری آبگردان تآثير 

 دايمی روی پيداوار زراعتی کشور تآثير به سزايی دارد و ميتوان در خود

کفايی بخش زراعت از آن استفاده کرد که يقينا زمانی که سکتور زراعت 

مردم فعال باشد و کار کند و محصوالت توليدشده به بازار عرضه شود، برای 

تغال زايی ايجاد می شود و همين اشتغال زايی يکی از مولفه های کالن اش

بحث دوم  اقتصادی است و باعث ايجاد درآمد برای خانواده ها می شود.
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احداث بند به هدف توليد برق است که برق به عنوان يک خدمتی که هم به 

 خانواده ها ارائه شود و هم برای بخش هايی که کار صنعتی و توليدی را

انجام می دهد، تآثير دارد و زمانی که بتوانيم از انرژی مورد دسترس خود 

استفاده کنيم، هزينه های آن برای مصرف کننده و توليدکننده برق پائين می 

آيد و باعث تآثير مثبت اقتصادی در کشور می شود. در کنار اين موضوعات 

ه از بند ها محافظت ايجاد بند های آبگردان باعث اشتغال زايی برای افرادی ک

می کنند باعث کسب درآمد می شود و بر اساس ريشه يابی اقتصادی افراد 

بيکاری که در خانواده ها وجود دارند از اين طريق صاحب کسب و کار می 

شوند و مشکالت اقتصادی و ناهنجاری های جامعه کاهش می يابد و 

يت اقتصادی را برقراری صلح اجتماعی به ميان می آيد و اين موضوع رضا

 «در بين اجتماع و دولت به وجود خواهد آورد.

 

حبيب ) هرات از آگاهان امورزراعتی خبرنگار آژانس باخترقول يکی ديگر

بند های آبگردان چون بندکمال خان باعث : ”ميگويدرا نقل ميکند که (همت

تقويت آب های زيرزمينی، جلوگيری از فرسايش خاک، مديريت درست آب، 

 “ مناطق، ايجاد باغ ها و اصالح يا بازسازی علفچر ها خواهد شد.سرسبزی 

خليل هللا افضلی استاد پوهنتون هرات به اين نظر است که يکی از عوامل 

ناامنی در کشور، جنگ بر سر آب های افغانستان است و کشور های منطقه 

های  با استفاده از ايجاد ناامنی ها در مناطق تطبيق پروژه ها از طريق گروه

دهشت افگن در تالش اند که روند ايجاد زيرساخت های اقتصادی را به 

مشکل مواجه کنند. اين در حالی است که محمد اشرف غنی رئيس جمهوری 

به طور مکرر از کشور های همسايه خواسته است که از طرح حکومت 

افغانستان برای ساخت بند های آب و مديريت سالم آن با دولت همکاری کنند 

از آن حمايت کنند. او از آمادگی دولت افغانستان جهت گفتگو روی تقسيم  و

 (3/11/1399 باختر آژانس)«عادالنۀ منابع آبی مشترک با همسايه ها خبر داد.

تیرن ییاه بندکمالیان پیام آفریفجبیتی فرفاه همرفمی مرردم تسرر ف       

درارفرتی ییاره میجرفد  «سعادر»ر یک کلمه بههمه رفاه ت تماهی که د

نارری   فرزنرردتن نیمرفزیفتهررد جررد کرره تز بنرردکما  یرران بررا سرررف ان یررفد 

ارریانر فح اظررر نماینررد.با نیرفهررای تمنیترری ف یررر هماررار باجررند. غیمرری 

ف اسفسی به  بیگانه رت هار بدتنند فتن به فطن فرفجی ندهند ف تیجه بریجه 

 فرزندتن یفد نزنند.
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 : مردم نیمروزبیدارباشید 

 

 /11نيروهای مرزی ايران روزد که ،بتازه گی خبرداسالم نيوزخبرگزاری 

نيرو های کرده اند.خبر می افزايد: حمله برکارگران بند کمالخان  3/2021

مقامات محلی و باشندگان وامنيتی افغان اين حمله را در حالی دفع کردند 

ا به ايران هشدار دادند تا مداخالت بدخواهانه خود در انکشاف زيربننيمروز

 های افغانستان را متوقف کند.

 11مقامات محلی در واليت نيمروز گفتند، نيرو های مرزی ايران به تاريخ 

حوت با استفاده از سالح های سبک و سنگين باالی افغان هايی که در کانال 

 بندکمال خان در دريای هلمند کار می کردند، حمله کردند.

مروز گفت، هدف از نعمت هللا صديقی يک عضو شورای واليتی ني

استحکامات و اعمار کانال ها اين است که از تغير مسير دريای هلمند 

کارگران با »جلوگيری  و جريان آب رايگان به ايران متوقف شود. وی گفت، 

اکسکواتورها در خاک افغانستان کار می کردند و هيچ کاری را با ايران 

 «ستحکام دريا را متوقف کنند.نداشتند، اما سربازان ايرانی می خواستند کار ا

 

با تکميل شدن بندکمال خان در نيمروز، آبگيری از اواسط ماه دلو آغاز شده 

است. مقامات محلی می گويند، در ماه گذشته ميليون ها مترمکعب آب، آبی 

که به طور رايگان به ايران سرازير می شد، در ذخيره گاه اين بند ذخيره شده 

اون شورای واليتی نيمروز گفت، در نتيجه حکومت است. گل احمد احمدی مع

ايران خصومت بيشتری را نشان می دهد و می خواهد که منطقه را بی ثبات 

بندکمال خان جريان آب رايگان و کنترل نشده به ايران را »بسازد. وی گفت، 

 «متوقف کرده است.

 

آب ده ها سال است که حکومت ايران زمين های خود را با »احمدی گفت، 

رايگان از دريای هلمند آبياری می کند و در نتيجه هر سال ميليون ها دالر را 

وی گفت، هر قدر که حکومت « از صادرات زراعتی خود کسب می کند.

ايران نسبت به بند های افغانستان تهاجمی تر شود، افغان ها نيز در مورد 

 شد. محافظت از پروژه های ملی خود به همان تناسب جدی تر خواهند

 

وحيد ميرزاد يکی از باشندگان شهر زرنج گفت، نيرو های مرزی ايران با 

از »عکس العمل شديد نيرو های امنيتی افغان روبرو شدند. وی گفت، 

زمانيکه کار ساختمانی بندکمال خان آغاز شده است، حکومت ايران معموالً 
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تا از ساختن به طور مستقيم و غيرمستقيم بر خاک افغانستان حمله کرده است 

آن جلوگيری کند. ايران نمی خواهد که کانال ها ساخته شوند، زيرا کانال ها 

ميرزاد هشدار داد، «  جريان آب ]رايگان[ به ايران را متوقف خواهند کرد.

اگر ارتش ايران يک بار ديگر باالی بندکمال خان يا کانال های آن حمله کند، 

شته و در کنار نيرو های امنيتی افغان تمام جوانان اهالی نيمروز اسلحه بردا

 در برابر تهاجم ايران خواهند ايستاد.

 

ناظرين می گويند، تمام تالش های ايران برای جلوگيری از اعمار بند ها و 

دخالت های بدخواهانه آن در حوزه غربی افغانستان نامؤفق بوده اند. بند های 

و بندبخش آباد در فراه طی  سلما و پاشدان در هرات، بندکمال خان در نيمروز

سال های اخير به طور مکرر مورد حمله قرار گرفته اند، اما نيرو های 

دفاعی و امنيتی ملی افغان تمام اين حمالت را دفع کرده اند. عبدالقادر کامل 

يک تحليلگر امور سياسی در شهر هرات گفت، آن روزها گذشته اند که 

انستان را با زور تخريب کند. وی حکومت ايران می توانست بند های افغ

حکومت ايران در چند سال گذشته با استفاده از گروه های تروريستی »گفت، 

بسيار تالش كرده است تا از اعمار بند در حوزه غرب جلوگيری كند، اما اين 

هيچ حمله جنگجويان وابسته به »تالش ها نتيجه ای نداشته اند. وی افزود، 

 «فق نبوده است.ايران باالی بند ها مؤ

 

حکومت ايران بايد از تخريب بند های آبياری و برق آبی در »کامل گفت، 

افغانستان دست بردارد و به جای مداخالت مخرب خود، بايد مذاکرات 

مسالمت آميز را با مردم و حکومت افغانستان انجام دهد و به خاطر به دست 

بور عطايی يک فعال عبدالص« آوردن آب مورد نياز خود به موافقت برسد.

جامعه مدنی در نيمروز گفت، حکومت ايران بايد اين حقيقت را بپذيرد که 

زمان دريافت کردن آب رايگان گذشته است و بايد هزينه آب اضافی را به 

نيرو های امنيتی ما به »مردم و حکومت افغانستان پرداخت کند. وی گفت، 

های زيربنايی، خصوصآ بندها خوبی ثابت کرده اند که می توانند از پروژه 

اگر حکومت ايران می توانست... بند ها را در »وی افزود، « محافظت کنند.

) «سال گذشته انجام می داد. 20افغانستان تخريب کند، اين کار را در 

 (2021/ 11/3سالم تايمزخبرگزاری 
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 فصل دوازدهم 
 

 بحران بی ثباتی درافغانستان، واستفاده ایران 

 این بحران ستان ازو پاک
 

 :از بحران افغانستان پاکستان استفاده

بررا فبررا ت ررافز جررفرفی برتفغانسررتان، تفغانسررتان تز چیاردهرره بدینسررف 

تقریباً پن  میلیفن مردم کجفر م بفر  ف بحرتن بی ثباتی دسر فۀریبان تسر

به میا رر به تیرتن فپاکستان جدند. تیرن آفتره ۀران بررتی ح رظ حیرار یرفد 

یفیض م بفر بفدند تن به جاله ترین کار ها بدهند فبریفرد یجفنر ففامی  

بررار مررامفرین تمنیترری کجررفرهای میزبرران رت تحمرر  کننررد فبرررتی تدتمرره حیررار 

نیرررفی یررفد رت در بررد  مررزد ناچیزدرتیتیررار ارراحبان کاربگاترنررد. فبسررا تز 

پرفده های سایتمانی فهمرتنی درکجفرهای تیرتن فپاکسرتان ، ثمرره کرار ف 

م فعا  میا رتن تفغانستان تند. درهین حا  تدترتر تستیبارتر فتطیهاتی  سی

کجفرهای میزبان تز میان میا رتن تفغان ،تجیاص فهناارمفرد نظریرفد 

رت به نام رهبرفسرکرده های لفمی فماهبی مفرد حمایر یفد لررتر میدتدنرد 

کرره بنررام آنیررا رت هلیرره منررافع تفغانسررتان برره یرردمر میگرفتنررد . تیررن هنااررر  ف

برتی مردم ف امعه مرا جرنایته   ۀانه فهجر ۀانه مجیفرجدند،  رهبرتن ه ر

جده هستند. تمرفز هریک تزتیرن دفکجرفر،  ت نرر هرای  سرسرپرده فرتفتنری 

در تفغانسررتان دترنررد، کرره تز منررافع کجررفرحامی یررفد دفرراا میاننررد ف منررافع 

کی تزتراری  فملرر تفغانستان رت فردتی منرافع بیگانگران مینماینرد بردفن آناره برا

 یفد دتجته باجند.

 قشون سرخ اتحادجلو پيشروی افغان نه تنها مجاهدين توسط پاکستان  

بسوی ابهای گرم گرفت وخود را از شر کمونيزم نجات داد بلکه شوروی را 
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سوء استفاده ان افغان پناهندگاز نيروی دوران حکومت پسا طالبان نيز در 

موده به افغانستان ميفرستد واهداف استرتيژيک ميکند وآنها را تربيت وتسليح ن

فشار می آورد تا نه تنها از افغانستان ومردم دولت بر هدف قرارميدهد ورا 

داعيه مناطق قبايل آنسوی خط ديورند بگذرند، بلکه جلو نفوذ هند را 

از منابع طبيعی ومعادن وآبهای افغانستان سهم بيشتری  درافغانستان گرفته و

برواليات خود موشکی بطورحساب شده به حمالت  پاکستاننصيب گردد. 

در اينسوی خط ديورند کشيدن سيم خاردار  ادامه ميدهد وباسرحدی افغانستان 

بارها سبب زد وخورد نموده است. اين امربرپا  خود را پوسته های سرحدی

  شده است. یافغان با نيروهای پاکستانمرزی نيروهای 

ناطق شرقی کشورنا امن ساختن ننگرهار در مپاکستان  اهدافيکی از

پاکستان ميداند که  .وکنر بوسيله جابجائی گروه تروريستی داعش است

حاضر است تا پروژۀ بند برق اگرمناطق شرقی افغانستان امن باشد، کشورهند

بنابرين پاکستان هردوطرف رودخانه را نا آمن  بر رودخانه کنر را آغاز کند.

 1٥سا نه به مقدتر  درحا  حا ر  پا نگذارد.  ميسازد تا هند در آنطرف

« تربیله»میلیفن تیارفر آ  تزطریق دریاى کاب  دتی  پاکستان میجفد. بند

بزرۀترین منبع بر  آبى پاکستان رت تجای  میدهد تز آ  هاى حفزه  که 

 تفغانستان فبیافص دریاى یرفجان کنر تأمین میجفد. جر  

  :رودخانه کنربر احداث بندازپاکستان ممانعت 

رفدیانرره کنررر برراری سررین تز پرررفدس آبیرراری کرررزی   حامررد۲00٥درسررا  

پاکسررتان فررفرتً نسرربر برره آن هاررک تلعمرر  نجرران دتد  ه بفد،تمررابرزبرران آفرد

رفدیانره کنرر رت بره  ررر پاکسرتان فتنمرفدکرد برر فهرۀفنه پررفده تبیراری 

ط یاررى تز برره تیررن ترتبررا فمیال ررر یررفد رت بررا چنررین پرررفه هررایی نجرران دتد.

،ۀزترجى رت تز رفزنامره دیلرى ترایمز  همفطنان ما بنام تن نیر تاو محمدتیثار 

تنتجرررار یافتررره تسرررر( تر مررره ف   ۲00٥ نرررفرى  ٦پاکسرررتان )کررره در تررراری  

  تنعااک دتده تسر.  ۲00٥درسایر آریامى درسا  

رفزنامره دیلرى ترایمز پاکسرتان نفجرر: بانرک  یرانى مفتفقرر » بقف  مترر م 

تسرر ترا زمینره تم راى مفتفقرر نامره آ  برین پاکسرتان ف تفغانسرتان رت  نمرفده 
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سازد، تما بانک ماکفرتز تیناه بحیث ت مین کننده مفتفقر نامه هم   مساهد 

فرزیده تسر. درحالى که بانک  یانى ت مین کننده مفتفقر نامه آ   کند، تبا 

ارمنرد هرالى رفزنامره تز لرف  یرک ک سند بین پاکستان فهند مرى باجرد. دریاى 

بحیررث فرررتهم آفرنررده  پاکسررتان مینفیسررد،بانک  یررانى آرزف دترد رتبرره دفلررر 

تررا نقررض  نامرره نقجررى رتبررازى کنررد، لرریان  رررفرتى نمررى بینررد مسررفده مفتفقررر 

باجررد، زیرررت تیررن مفتفقررر نامرره بررین دفکجفردفسررر  ت ررمین کننررده رت دتجررته 

 یرانى تز یرک کارمند مزبفرتجاره کردکره بانرک  فمسلمان افرر میگیرد. 

ترلرامى رت رفى آ   تقا را بعمر  آفرده تسرر ترا نمایندۀى سازمان مل  متحرد 

کرره ترلررام  درتفغانسررتان ۀررردآفرى کنررد تز کرتنرره هرراى هلیرراى رفدیانرره هررا 

 رررفرى مررى باجررد. برردین ترتیرر   مرراکفربرتى تییرره مسررفده مفتفقررر نامرره 

پاکستان تز  ۀ ر که حافمر کاررفى ۀردآفرى ترلام آغازۀردیده تسر. فى 

فکابر  بره  تسرر .تسریم آبراد طریق بانک  یانى با حافمر کاب  دتی  تماک 

تقسریم آ  رفدیانره هراى   رفرر هقد مفتفقر نامه یى پى برده تندکره رفى 

پاکسرتان میجرفند، برین  کاب  ،کنر فسایر رفدیانه هاى معافن که دتی  یرای 

ترراری  نیررم سررپتامبر ب جرران ف ررفد دتجررته باجررد.بدین منظفرحافمررر پاکسررتان 

کمیجنردتیمى کمیسریفن آ   ، کمیته نه ن رى تی اد کرد. درتین کمیته ، ۲00۳

  آن هبارر تند:  دریاى سند در هفر، بحیث سارتر آن ف ته اى 

Member Water of WAPDA-1 

-۲ Director General of Forein Ofice for Afghanistan and ECO  

۳ -  Jint secretary of Law and Justice Ministry 

Additional Chief Secretary of NWFP- 4 

٥-  Additional Chief Secretary of Balochistan 

٦-Chairman of Indus River System Authority 

کمیته فظی ه دتجر تا مسفده مفتفقر نامه رت درمدر سه مراه تییره نمایرد، تمرا 

رت کره مقامرار تفغرانى درتیرن زمینره دربرآفردن تیرن تمرناکرام مانرد، زیر کمیته 

ناردنررد. تمررا حررا  بانررک  یررانى تییرره مسررفده مفتفقتنامرره رت برردفض  هماررارى 

میلیرررفن  1٥تسرررر.درۀزترض مقررردماتى کمیتررره کررره: سرررا نه بررره پیمانررره  ۀرفتررره 

  پاکسرررررتان میجرررررفد. درحرررررا  تزطریرررررق دریررررراى کابررررر  دتیررررر تیارفرررررر آ  

فسط آ  دریاى کاب  آبیارى تیارزمین رت ت 1٥000درحدفد ستان تفغانحا ر
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ف پررفده  ی کنررکرزى با پرفده هاى بندبر  با ى دریرا میاند.تۀر حافمر 

تیاررر زمررین دیگررر  14000در آن اررفرر آبیررارى دریرراى کامرره پرریض برررفد، 

حررردفد نررریم میلیرررفن تیارفرررر آ   تحرررر آبیرررارى لرتریفتهرررد ۀرفرررر کررره در 

نریم میلیرفن تیارفرر کراهض  بیجترمار  یفتهدجد. در رتپفر ۀ تره جرده کره 

آ  پاکسرتان یفتهرد  آ  دریاى کاب  تراثیرتر لابر  میحظره یرى برا ى سریمیه 

تفغانستان ترلام  زمرى  دتجر.همچنان در رتپفر تاکر رفته تسر که حافمر 

 رتبرتى تامی  مسفده مفتفقر نامه آ  تییه نارده تسر .

میته نه ه فى یک مامفرهالى رتبه پاکستان میگفید: درۀزترض مقدماتى ک  

تفارریه جررده تسررر کرره حافمررر پاکسررتان تلرردتماتى رت تتیرراا کنررد تامعلفمررار  

تز حافمر کاب  درمفرد پررفده هراى بزرۀرى کره درآینرده درنظرر   زمى رت 

آفرد. هیفترررراً درۀررررزترض آمررررده تسررررر کرررره حافمررررر اررررفبه  دترد، بدسررررر 

  حافمرر بلفچسررتان نتفتنسرتند معلفمررار دلیرق ماررار سرحدجرما  غررر  ف 

تفغانستان بجمف  دریاى کاب  ، کنر، تفچى ف ۀفم   آ  رت که تز دریاى هاى 

سررایر آریررامى ه ترره تف  مررارچ  )«نماینررد. میجررفند، تییرره  در للمرررف جرران سرررتزیر 

۲00٥)  

 افغانستان:از بحران ایران  استفاده 

تیرررتن درمنطقرره نسرربر برره پاکسررتان  کجررفرتارییی فنیرفمنرردی تسررر، 

ری هید ار فی تز یرادض نرفتره  تسرر. تلتردتر تیرن کجرفر فهنفزفار تمپرتف

در دفرتن ا فیه فنادرجاه تفجارثبر تاری  تسر ، فتین هم ثبر تاری  تسر 

سراله ار فیه رت م رمح  فتسرتقی  یرفد رت ۲۲0که تفلین مردمی که تلتردتر 

بدسر آفردند تفغانان  لندهار بفدنرد  فهمچنران تفلرین ملتری کره بعرد تز مررت 

زد، برازهم  تفغانیرای لنردهار بفدنرد.  یتقلسدسر به تجای  دفلر م نادرتفجار

، 1۷۴۷درسررا   یررفد انال ررمیبرره هبررارر دیگر،بررا مرررت نادرتفجررار بدسررر 

سرررتن مقترردر نظررامی تض، هریررک برلسررمتی تز تمپرتتررفری بررزرۀض دسررر 

تبردتلی نیرز در لنردهار تسراک  مردم تفغانسرتان تحرر زهامرر تحمردیانیافتند. 

 (.1۷۴۷رت ۀاتجتند )تکتفبردفلر مستقلی 

 هرزمانی که تفغانسرتان دچار نر  فبری ثبراتی جرده تسرر،تز آن ببعد  

تیرتن  .ندتست اده  کرده تبه ن ع یفد تین بی ثباتی فبحرتن تزدفلر های تیرتن 
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با یرک تز تیتی  جیزتده محمفد فجاه زمان پسرتن تیمفرجاه تست اده نمفد ف

 فزیر تحمق جاه زمان رت فتدتر نمفدله میتارتلدف ،لجارکجی بسفی یرتسان

تا یرتسان رت بدفلر تیرتن فتۀاترد بجرطی که دفلر تیرتن نگاترد جراهزتده 

هررتر دردسرر  1۸۳۷درسا   .(1۷۹۹محمفد مانع فتفحار تف برهند ۀردد)

 دسرر بررتدرتن برارکزتمی برفد،   دریزتده کامرتن سردفزتمی فلنردهار فکابرج

فزیررفت  جران زتده کرامرتن برسرر لتر  بررتدر یدرتن بارکزتمی برا جربرتچفن 

تیتیفررار تسررت اده نمررفد ف برهرررتر حملرره  یران دجررمنی دتجررتند، تیرررتن تز تیررن

 تیررتن برر یرک براردیگر 1۸٥۷درسرا   .نمفد، تما مففق بره فرت  آن جیرنجرد

 مففق به فت  آن جیرنگردید. بازهم فلی  حمله نمفدهرتر 

هرررتر نیزبرتثررر  1۸٦۳ سررا  ررفن  در ،اابرر برردنبا  تلحررا  لنرردهار ب

پک تز تما هر ی فمر ی که  با کاب  پیفسته جدتیض تمیردفسر محمدیان  

میرررران تمیررررر جرررریرهلییان فبرررررتدرتنض ، دفسررررر محمررررد یرررران مرررررت تمیررررر 

پن  سا  رت در برۀرفر تا تمیر  ،د ۀردیرفنما تاو فتیر کاب  تار  برسر

هررو فمررو دتیلری  تیرنتیررتن تز  .(1۸۶۸د)فجمسلط کاب  برجیرهلی یان 

تز لجرفنیای یرفد رت   1۸۶۷ف 1۸۶۶سرالیای ف طی دکرتست اده به ن ع یفد 

للعه نادهلی فللعه فرت   تارت آن تیالر د ف دتبه سیستان سف  ، کرمان فلاینار

یرارو بررتی برتیر کاب  مستقرۀجرر فد. فلتی تمیر جیرهلییان، فتجغا  نم

 ،ردرت برره   نرر  تیدیررد کررسیسررتان تز چنرر  تیرتن،آمرراده جررد فتیرررتن کررردن 

 نررت  ۀفلدسرمید تنگلیک برطبق معاهده پاریک پای حامیر پریض ۀاتجرر ف 

بحیث حام فترد سیستان جد فسیستان رت بدفبیض تقسیم کررد: یرک بیرض رت 

بنام سیستان تالی نامیده به تیرتن دتد فبیض دیگررت بنرام سیسرتان فرهری بره 

 (. 1۸۷۲تفغانستان فتۀاترکرد)

میر جردیدتً مرفرد تهتررتض دفلرر تفغانسرتان لرترۀرفرر ۀرچه تین حا

فلی  ریان تمر بعدتً نجران دتد کره تیالرر سیسرتان بررتی همیجره بره دف لسرمر 

 بالی بماند فتیرتن تز آ  رفدیانه هیرمند رسماً مستحق جنایته جفد. 

بایید   که رت هیفه کرد ۀفلدسمید در پایان رأی حامیر یفد تین  مله

به هیچگونه کیار وپیروژه ای بیدوطرف رودخانیه هیرمنید  صریحاً دانست که

فبرا    مبادرت نشود که مقدار آب را از اندازۀ احتیاج طرف مقابل تقلیل دهد

طفری مستحق جنایر که تثرتر هیلمند تیرتن رت تز آ  رفدیانو همین  مله 
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تیررتن ۀراه  ف سفء تین  مله درسر تا یااد سا  بعد هنفز هم تز برین نرفرر

فمراتکره پردتیتره تسرر. تیرن  جرا رهبرسرحقابه یفد با تفغانستان به م فبیگاه

 1۹۷۳مجا رتر فماکرتر یک اد سا   طف  کجید تا به معاهده ماه مارچ 

  .تن امیدض 1۳۵1/حفر 

مترمکعب آب در ثانیه  22:تیرتن هبارر تز ومعاهده حقابتین برتساک 

رمکعب آب درثانیه مت ۴براساس راپورکمیسیون بیطرف دلتای هیرمند جمع 

مترمکعییب میگردد.)مییاده سییوم  2۶اسییت کییه مجموعییاً « حسیین نیییت»بنییام 

تمررا تیرررتن هرۀررز برره حقابرره یررفد تز رفدیانرره هلمنررد تکت ررا نارررده معاهییده(

فپیفسرته سررعی کررده تررا تز طرر  کجرریدن نیرهرای  دیرردتز رفدیانره مجررتری  

ر آ  رت ببررد فیا بزرت سایتن تنیار لدیمه ف نا  فتترپم  ها مقدتر بیجرت

 فجاکی هم باجد. 

) کییییه ازمییییدافعان منییییافع ایییییران اسییییماعیل خییییان ،وزیرانییییرژی وآب

در جلسییۀ توضیییحی 20۱0مییاه مییی 20( روز شییمرده میشییود درافغانسییتان

نیمییروز  از ایییران لییب بییه  ولسییی جرگییه در مییورد اعمییار بنییدکمال خییان در 

 2۶د، تقسیییم آب هلمنیی ۱3۵۱برطبییق معاهییده  شییکایت گشییود وگفییت ایییران 

پمیپ استیشیین اب   ۷۵اکنیون بانصیب  مترمکعیب فیی ثانییه حقابیه دارد، ولیی 

تخمیین یکصیدمتر مکعیب آب در  برهلمند از محل بنیدکمالخان تابنید خوابگیاه 

هیییای بیییین المللیییی  ثانییییه میییی بیییرد کیییه خیییالف معاهیییدۀ میییذکور وتمیییام نیییورم 

  (۲010/ ۲0/۵ .)تلویزیون آریانای بیات شاماست

فدی، ریریک تنظریم تنرردی ف آ ، رفترار تیررتن رت سلطان محمفد محمر

ایران به حق قانونی  یی  معاهدتر سیاسی بین دف کجفر دتنسته می ۀفید:  

خییویش و فییادار نمانییده اسییت، در آن معاهییده مشییخص شییده بییود کییه ایییران 

اسیتفاده  تنها می توانید از سیه نقطیه، از آب مترمکعب در ثانیه( خودرا 2۶)

نقطیهء  ۴0تیا 30رار داد، ایین کشیور در حیال حاضیر ازکند، ولی برخالف قی

(  .”آبیی  افغانسیتان اسیتفاده میی کنید دیگر به صورت غیر قانونی از منیابع 

 (10/۳/۲011 نۀرتن تفغانستا

که کارسایر فسرازض رت تهمار بندکما  یان با یره دفلر تفغانستان 

رفترره بررفد  کررار آن پرریض دراررد ۴0در زمرران جرریید دتفدیرران آغازجررده فتررا

لرررتردتد  ۲011د. درسررا  منی متفلرر  جررده بررفد، تز نررف آغرراز کرررفبرتثرنررا
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هقرد ۀردیرد فلری کرار بنرد  ستانیسایر بندکمالیان با یک جرکر ۀمنام تا یا

تهمارمرحلره فلر برتی باکندی بطفر ک  دتر فمریزتدتمه یافر فچندین سا  

سررایر ه سرفم تررا نفبرر بره مرحلرره سرفم آن رسرید. مرحلرر  تلر  رردیرد دفم آن

در ظرر  سره  جردف لرتر ۀردیردبا یک جرکر ترکری هقرد  نفساز بند کمالیا

تما درتین ا نیز مانعی تی اد ۀردید فآغاز کار بند ترا چنرد سا  به تکما  برسد.

مررراه بررره تعفیرررق تفتررراد. تیرررن برررار برتثرررر سرررن  تنررردتزی فزیرتلتاررراد) آلرررای 

 رکار ملی فرسرتاده جردماتفبی به کمیته تدت مرتد،فتبسته به  معیر تسیمی(

کرره جرررکر ترکرری طررر  لرررتردتد ، تز جرررکر هررای فرجاسررته ترکرری تسررر 

 فسپردن تین پرفده به تین جرکر به  رر منافع ملی تسر ؟

ادعهههای وزیهههر پیشهههین اقتصهههاد » صررربح کابرررل، زيرعنررروان 8روزنامررره 

صرربح 8ی  های روزنامره کابرل: يافتره –صهبح۸"نوشرته ميکنرد:« برآمهد« نهاحق»

ای بره  برا ارسرال نامره  دهد که عبدالسرتار مرراد، وزيرر پيشرين اقتصراد، نشان می

ی ترردارکات ملرری، سرربب برره ميرران آمرردن ترردخير و شررک و ترديررد در بسررتن  کميترره

شرده اسرت، امرا سررانجام  خران در واليرت نيمرروز قرارداد کار ساخت بنرد کمال

جمهرور نشران داد کره ادعرای آقرای  ی موظف از سروی رييس های کميته بررسی

 ۸) «.خان نبايد ايجراد شرود ممانعتی بر کار بند کمال»بوده و بناً « ناحق»مراد 

 (1۳۹۶سنبله  1۳فجنبه د اب ،

تیناه برتی فزیر تلتااد تزتین ناحیه چقدر ن ع جیای  رسیده باجد، 

م  تما تین کارض تف رت در تاری  ، یک هنار  د ملی ف د نمیدتنی

مردم نیمرفز ف فرته به تعفیق تفتادن   یفجبیتی مردم نیمرفز ثابر سایر. 

کارسایر فساز تین بند فبند بیض تباد بر رفدیانه فرته رت ناجی تز ممانعر 

کجفر تیرتن می دتنند. فسینان تییر رمیک  میفر تیرتن به ترتباط بندهای 

  آ  درتفغانستان، برتین ۀ ته ها احه میگاترد.

  

در پژوهشی که درباره حقابه هيرمند پژوهشکده آتالنتيک کانسيل 

منتشر کرده، از قول مسئوالن واليت نيمروز ميگويد: محمد نبی، مسئول 

کند که برای ايجاد اخالل در  پروژه سد کمال خان مقامات ايرانی را متهم می

 اند. ی از طالبان را اجير کردها احداث اين سد عده

http://8am.af/1396/06/13/claim-minister-former-economist-kamal-khan/
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ن، يکی از فرماندهان ارتش آمريکا در افغانستان در جان دبيليو نيکلس

ايران را متهم به همکاری با طالبان کرده بود.در  ،سخنانی در کنگره آمريکا

ريکايی يکی از فرماندهان طالبان که به اسارت نيروهای آم 2011سال 

 ۵0خرابکاری در سد کمال خان از ايران  که برای درآمده بود، اعتراف کرد

 هزار دالر دريافت کرده است.

[از افغانستان پخش شده ميتوان 1درويديوی ذيل که از کانال تلويزيون ]

به اظهارات يک قوماندان طالب دستگيرشده گوش داد که ازکمپ های 

آموزش طالبان در ايران برای جنگ وتخريب در افغانستان سخن ميزند 

حال ميگويد که ايران برای هر طالب دوچند معاشی را می پردازد ودرعين 

 که طالبان قبل از آن دريافت ميکرده اند :

Afghanistan Needs you 

:داز گروه هراس افگن طالبان. ویدئویی را تماشا کنی« ایران»حمایت مستقیم   

https://www.facebook.com/www.AfghanistanNeedsYou.af/videos/

699313720441142/?v=699313720441142 
 

وزارت  یمقرررام هرررا» :2018اول اگسرررتدر بگرررزارش صررردای امريکرررا

در آن  هميپرر یهررا یسررال کرره برراوجود خشررک نررديگو یو آب افغانسررتان مرر یانرررژ

" کررده و کابرل در تيرکامالً رعارا " رانيهلمند با ا یايدر ۀکشور، آنان معاهد

 .ستيآب با تهران ن ۀمناقش یپ

و آب  یکابرررل در وزارت انررررژ یايررردر ۀحررروز سيرئررر ر،يمسررر معرررروف

 یايرردر ۀگفررت کرره بررر اسرراس معاهررد کررايامر یافغانسررتان، در مصرراحبه بررا صرردا

" رانيرربرره ا هيررمتررر مکعررب آب در ثان 2۶حکومررت افغانسررتان " ران،يررهلمنررد بررا ا

 شود. یمتر مکعب آب م ونيليم 800ه ساالنه حدود تعهد کرده است ک

 ليرردهرره جنررگ در افغانسررتان، برره دل نيمقررام افغرران در چنررد نيررا ۀگفترر برره

مترمکعررب آب  ارديررليتررا سرره م 2.۵ نينشرردن آب افغانسررتان، سرراالنه برر تيريمررد

بنرد بررق و  نيچنرد ر،ير.در چنرد سرال اخشرد یمر ريسرراز رانيهلمند، به ا یايدر

آب آن  کهاحداث شده است  يیاهايدر ريدر افغانستان در مس آب گردان یبندها

شررده  رانيرراز ا يیامررر سرربب کمبرود آب در بخررش هرا نيرو ا زديررر یمر رانيرربره ا

 است. 

 که در  یمياقل راتييبا در نظر داشت تغ همچنان گفت که ريمس یآقا

https://www.facebook.com/www.AfghanistanNeedsYou.af/
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در صد زراعت افغانستان را متراثر کررده اسرت، حرال  ۵0از  شيحال حاضر ب

آب  یاحرداث بنرد هرا یپروژه ها قيکند تا از طر یکشور تالش م نياحکومت 

رسرد، حروزه  یدالرر مر ارديرليم 10از  شيآن حد اقل بره بر ۀنيکه هز یو آبرسان

 .هيهمسا یحق کشور ها متياما نه به ق،کند تيريخود را مد یآب یها

به شمول  یرانياز مقامات ا یمقام افغان در رابطه به اظهارات برخ نيا

که گفته اسرت کشرورش در مقابرل احرداث  ران،يجمهور ا سيرئ ،یروحان حسن

 کهیکسههانکرررد " ديررباشررد، تاک تفرراوت یبرر توانررد یآب در افغانسررتان، نمرر یبنرردها

 زمان،  گذشتکنم با  ی}توافق{ استفاده کنند، فکر م نیبخواهند اضافه تر از ا

 ."میهلمند است ۀاست و ما متعهد به معاهد یها منتف زیچ نیچن

ۀزترض هیمر بیطر  1۹۸که حقابه تیرتن مطابق فقره باید تاکر دتد 

 رفرر فعلیهء آ  سیستان »ده تسر:  ری  جما  رفدهیلمند چنین تع

ف «. مترماع  درثانیه( ۲۲هزتر تیكرفر )معاد  تفسط  ریان ماهفتر ۵۵۶

مترماع  فی ثانیه بر حقابه  ان  تیرتن تفزفد جده  ۴« حسن نیر»برتساک 

حسن »هرزمانی که تز  ان  تیرتن حرکتی بظیفر برسد که تین تسر.ف 

سازد، میتفتن تین چیارمتر ماع  آ  فی ثانیه  رت تز دتررت یدجه « نیر

 حقابه تیرتن کاهض دتد.

ایران » ض تاری  جده تسر که:1۳۵1حفر  ۲۲درمادس پن م معاهده 

این معاهده هیچگونه ادعائی برآب هلمند )هیرمند( بیشتر از مقادیریكه طبق 

شده است، ندارد . حتی اگر مقادیر آب بیشتر در دلتای سفالی هلمند  تثبیت

 «ایران هم بتواند قرار گیرد. )هیرمند( میسر هم باشد ومورد استفادۀ

رندګان پنابودی  و های هامون االبتبنابراين مطرح کردن خشکيدن 

ر سيستان د ريزگردهاپراگنده شدن اثر برشدن محيط زيست آبزی  وخراب 

برای تجديد نظر برمعاهده آب هلمند نيست، زيرا قانونی يل دالفکرميکنم 

 سيستانساحه تحت آبياری  ومشروب ساختن  معاهده مذکور بمنظور آبياری

االبهای کميسيون بيطرف عقد شده نه برای پرساختن تتحقيقات  زمان در ايران

 هامون.

دالبصيرعظيمی در موردحقابه ، عبافغانستان استراتيژيک طالعات کارشناس م

 :»ميکند نوشته(1399دلو  18)صبح 8روزنامه در هامون  درمقاله ای 

کند،  ای را که اين روزها طرف ايرانی مطرح می مسدله ها: حقابه هامون
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اين است که در آن روزها موضوع محيط زيست مانند امروز اهميت 

يد مجدداً مذاکره ها با نداشته است. بنابراين، در خصوص احيای هامون

 شود. در جواب بايد گفت:

طبق مقدمه معاهده، تمامی مسايل بين دو کشور در خصوص -1

 هلمند با اين معاهده حل شده است.

براساس اصل دهم، اين معاهده تابع هيچ اصل سابقه، موجود و -2

که در آن زمان موضوع محيط  شود. بنابراين، به فرض اين آينده نمی

توان معاهده هلمند را به خاطر  ه است، باز هم نمیزيست مطرح نبود

 آن تغيير داد.

ها نبايد مسدله تغييرات اقليم را ناديده گرفت؛  در خصوص هامون-3

ای و جهانی است و افغانستان نيز يکی از قربانيان  اما اين پديده منطقه

 بزرگ تغييرات اقليم است.

خته شود، مشاهده ای امروز اندا اگر نگاهی به تصاوير ماهواره-4

تر از آن را( در چهار  شود که ايران تمام حقابه خود )و حتا بيش می

تواند از حقابه  کند. ايران می ای که ساخته است، ذخيره می چاه نيمه

خواهد استفاده کند؛ اما مشکل در جايی به  ای که می خود به هرگونه

از حقابه ايران تر  ها بسيار بيش آيد که گنجايش اين چاه نيمه وجود می

های  ها، دريچه های نرمال آبی( است و در زمان سيالب )حتا در سال

ها به  ای قسمت اعظم سيالب ها باز و بدون هيچ محاسبه اين چاه نيمه

شود تا آبی به  شود. اين کار سبب می ها هدايت می طرف چاه نيمه

ابه که حق ها نرسد. مشکل ديگر اين است که ايران به جای اين هامون

آبی نشود،  خود را صرف در منطقه زابل مصرف کند تا دچار کم

قسمتی از آن را به شهرهای خارج از حوضه هلمند، مانند زاهدان 

آبی در  کند که اين کار نيز باعث افزايش کم توسط خط لوله منتقل می

ها را از جای  شود. بنابراين، ايران هامون منطقه زابل ايران می

تر منتقل کرده که فقط تحت کنترل خودش  پاييناصلی آن به نقطه 

کند. در تصوير کامالً واضح  است و هرگونه که بخواهد استفاده می

ها مسير آبی را که بايد به صورت طبيعی به  است که چطور ايرانی

که   ها جريان داشته باشد، توسط کانال به چهار چاه نيمه طرف هامون

بيش از يک ميليارد متر  های مصنوعی با ظرفيت مانند درياچه
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  کند، منحرف کرده و باعث تشديد بحران زيست مکعب عمل می

ها شده است. همچنان در تصوير واضح است، در  محيطی هامون

ها با تمام ظرفيت  آبی است، چاه نيمه ها در بی عين حالی که هامون

 لبريز آب است.

 

 « ان حفر کرده استهای پر آبی که ایر های خالی هلمند و چاه نیمه هامون
 
 
 

 ۱399سرطان  30صب  کابل/  ۸روزنامه 

 
 

 

  آب و انرژی وزارت معین سابق  عظیمی، عبدالبصیر

 افغانستان استراتژیک مطالعات انستیتوت  پژوهشگر و
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  سند جامع راهبردی همکاری»ب باید از آ

 ! حذف شود« میان افغانستان و ایران
 

 1۳۹۹ان سرط 30نویسنده:عبدالبصیر عظیمی/
 

تی که تفغانستان در لل  آن لرتر دترد  بحرتن آ   یانی تسر، فلی منطقه

ها به جمف  یفد تفغانستان دترتی  ی آن جام  کجفرهایی تسر که همه

ۀی، تفزتیض  باجند. تغییر تللیم، کاهض میزتن بارنده های آبی می جدیدترین تنض

های  ۀی تز بر  ارندهپی، تغییر ردیم ب در های پی سالی در ه حرترر، یجک

های طبیعی، رجد سریع  معیر  های بیاری، کاهض ییچا  زمستانی به بارتن

رفیه تز آ  همه باهث کاهض منابع آ  در تین منطقه جده تسر.  بی  ف تست اده

تما متاس انه بع ی تز کجفرها به  ای مدیریر مفثر منابع آ  دتیلی یفد، 

های فجار برتی به  ف با تست اده تز تهرمتند  مرزی دفیته های برفن چجم به آ 

 کنند. آفردن آن تیض می دسر 

هباک هرتلچی، معین فزترر یار ه تیرتن، در رتک هیاتی برتی  تییرتً سید

کردن سند  امع رتهبردی همااری میان تفغانستان ف تیرتن به  نیایی 

تمریاا ف نامه تسترتتدیک میان  تفغانستان آمد. سندی که بعد تز تم ای تفتفق

تفغانستان، حدفدتً چیار سا  لب  کار رفی آن آغاز جد ف تمرفز آلای 

های آن یافااً بیض آ  که یفدض نیز  هرتلچی تز نیایی جدن تکثر بیض

 ۀفید. در رتک آن بفده، سین می

آلای هرتلچی تیض دترد با تست اده تز تدبیار بجردفستانه ف با تاکید رفی 

های مثبر تلتاادی  سازی  نبه غرتفیا ف بر ستهتاری  ف تمدن مجتری تین  

ف تمنیتی، تفاار همفمی رت در تفغانستان به ن ع منافع ملی کجفرض آماده ف 

مف فا آ  رت دفر تز حفتجی مدیریر کند؛ تما تز نظر نفیسنده ت ندتی 

تسر؛ مف فهی که با « آ »تالی تیرتن در تین سند رتهبردی فقط ف فقط 

تی  ۀره یفرده تسر. جرتیط آبی در تیرتن به تندتزهتمنیر ملی آن کجفر 

چیان، فزیر فلر نیرفی تیرتن، در یک کن رتنک  بحرتنی تسر که حمید چیر
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حیار، تمدن ف بقای تیرتنی »هجدتر دتده بفد که « تلتااد آ »ملی تحر نام 

 تسر.« به دلی  جرتیط آبی کجفر در معرض تیدید

ا بحرتن کمبفد آ  مفت ه تسر، بلاه فتلعیر تین تسر که نه تنیا تیرتن ب

ً مناطق غربی ف هم مرز با تیرتن به مرتت  در ف عیر  تفغانستان یافاا

بدتری لرتر دترند. بنابرتین با تف ه به بحرتن کمبفد آ ، نه تنیا باید 

مردتن کجفر لرتر ۀیرد، بلاه  مف فا آ  با دلر زیادی مفرد تف ه دفلر

پردتیته جفد. تز نظر نفیسنده با تف ه به در زمان ف جرتیط مناس  به آن 

ۀیر تفغانستان تسر، نباید مف فا آ   هایی که تین رفزها ۀریبان چالض

جد ف  جام  ت ندتی سند  امع رتهبردی همااری میان تفغانستان ف تیرتن می

های  هرۀفنه تفتفقی حتا تفتفقار تبتدتیی رفی مف فا آ  با تف ه به تهرم

تیرتن تسر، یک تجتباه غیرلاب   برتن بفده ف نیایتاً فجاری که در تیتیار 

جفد با  جفد. بنابرتین پیجنیاد می های کجفر می من ر به لربانی جدن آ 

ۀیرد، مف فا آ  تز تین سند  تف ه به د یلی که اییً مفرد بررسی لرتر می

 رتهبردی کامیً حا  جفد:

لر تفغانستان . زمان س ر: آلای هرتلچی در یک مرحله حساک که دف1

رفر پرفسه ال  تسر، به تفغانستان  تی برتی پیض نیازمند حمایر منطقه

های دفلر تفغانستان در پرفسه ال   آید ف تز حمایر کجفرض تز دیدۀاه می

دهد؛ فلی در هین زمان تز پایرفتن طالبان به هنفتن یک فتلعیر  تطمینان می

ی تز دتجتن تماک با طالبان ۀفید. پیض تز تف نیز سایر مقامار تیرتن سین می

بفدند. تیرتن با تین   ف لدرر ن فا رفی طالبان به افرر هلنی احبر کرده

ها تیض دترد تفتنایی با ی یفد رت در بازی بین دفلر  ۀیری مف ع

های دیپلماتیک در مقاب   زنی تفغانستان ف طالبان به رخ کجد تا در چانه

 تمتیاز به دسر آفرد. حمایتض تز دفلر تفغانستان، در بیض آ 

. میا رتن: آلای هرتلچی بارها تز میزبانی کجفرض تز سه میلیفن تفغان ف ۲

ها فرتهم جده، سین ۀ ته تسر. تف تدها دترد که بیض  تسیییتی که برتی آن

جده   ها ۀرفته تز دف میلیفن فرار جغلی تفسط میا رتن تفغان تز تیرتنی

تفغان فرار تعلیم ف برتی سی تسر. کجفرض برتی نیم میلیفن میا ر 

های تحایلی فرتهم کرده ف یدمار درمانی ف مفتد غاتیی  هزتر ن ر بفرسیه

ترزتن مانند جیرفندتن تیرتن در تیتیار میا رتن تفغان لرتر ۀرفته تسر. 
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لدر درسر تسر ف آیا د ی  بجردفستانه دترد  که تین تدهاها چه  دتی تز تین

سر که میا رتن تفغان مجغف  کارهای جاله یا سیاسی، تما فتلعیر تین ت

مزدها در بدترین ف عیر برتی زنده ماندن  ترین دسر فیزیای هستند ف با کم

ً در  کنند. تیدید به تیرتو دسته تیض می  معی میا رتن تفغان یافاا

تر تز دف دتلر در یک رفز  دراد  معیر کجفر درآمدی کم ۹0زمانی که 

تفتند در مف ع لدرر  د رسیده، تیرتن رت میکاری به تفو یف دترند ف بی

 لرتر دهد.

های تلتاادی: تفغانستان کجفری محاط به یجای  بیار ف بسته . بندر چا۳

های  های تییر با پاکستان، رته تسر که در مف فدیر رفتبط پر تز تنض سا 

تی  بیار تز تهمیر فیده ترتنزیتی ف دسترسی به بنادر آزتد تیرتن تز  مله چا

مردتن تفغانستان بریفردتر جده تسر. هیفه بر آن  ی بع ی تز دفلربرت

های تناجافی در تین مقطع زمانی  های تلتاادی ف پرفده های کمک بسته

حساک که حافمر با بحرتن کمبفد بفد ه به یاطر پاندیمی کرفنا ف کاهض 

تفتند تفغانستان رت در مف ع  رف تسر، نیز می های  امعه  یانی رفبه کمک

 پایری در مفرد آ  لرتر دهد. نعطا ت

. میار ف مدیریر آ : آ  تنیا مزیر رلابتی تفغانستان در مقایسه با 4

کجفرهای همسایه تسر، به جرطی که تفغانستان تفتنایی میار ف کنتر  آن 

رت دتجته باجد. در حا  حا ر به یاطر چیار دهه  ن ، ناتمنی ف کمبفد 

سایر بندهای بزرت رت برتی میار ف کنتر   منابع تمفی  تفغانستان نتفتنسته

های  اری تز کجفر بدفن  دراد آ  ۷0ها تامی  کند ف نزدیک به  آ 

جفد. تفغانستان تف  تز همه باید لدرر کنتر  ف میار  کنتر  یارو می

های حدتللی برتی مقابله با  های یفیض رت دتجته باجد تا ت مین آ 

ۀان تی اد جفد، در غیر تین افرر  های من ی ف تفتزن با همسایه دیالر

دهد که  ماتکره در چنین جرتیطی لدرر دیپلماسی تفغانستان رت کاهض می

 فعیً چنین تسر.

برد ماتکرتر در  ها پیض . ظرفیر دیپلماسی ف تینیای: تیرتن ت ربه سا ٥

تلمللی رت دترد ف طر  ماتکره تیرتن در بیض آ  با  سطفح میتل  بین

دتر بفد.  تلچی تسر که ماتکرتر رفی بر ام رت هیدهتفغانستان آلای هر

تیرتن تز نظر دتنض ف ت ربه تینیای مف فهار آ  در مقایسه با تفغانستان 
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های کجفر  ۀیری دتجته که تین هدم تفتزن به ن ع آ  های چجم رفر پیض

 نیسر.

مدترتن به آ : هنفز تهمیر آ  در کجفر به درستی دری  . نگاه سیاسر٦

های بع ی تز  ف ً مف فا آ  در پایین لیسر تفلفیرنجده ف معم

مدترتن در مقایسه با مف فهاتی مانند تمنیر ف تلتااد تسر. تین  سیاسر

ها  ۀی اهنی آن پایری ف آماده های کجفر من ر به تنعطا  طرز دید به آ 

ها جده تسر. تما  های کجفر در مقاب  سایر تفلفیر ستد آ  ف برتی دتد

ترین تفلفیر تسر ف  مدترتن تیرتن میم ی سیاسر همه برهاک، آ  برتی

 تی هستند. برتی به دسر آفردن آن حا ر به هر معامله

. ن فا،  بی ف دسترسی به تطیهار: ن فا کجفرهای همسایه در تفغانستان ۷

تمری فت   تسر ف تیرتن حلقار نزدیک به یفد رت در سطفح میتل  

در بیض آ  در تفغانستان دترد، فلی آفری تطیهار  ۀری ف  مع برتی  بی

رسد جنایر کافی تز ف عیر آبی در آن  در مقاب  تفغانستان به نظر می

ی آبی که به  طر  مرزهایض ندترد. برتی مثا  تز تمام مساحر حفزه

دراد در دتی  تفغانستان تسر ف  ۳۵ریزد، تنیا  رفد می رفدیانه هری

اد( ف  در ۴۴در کجفر تیرتن )ریز مجتری  ی آ  های همده تین حفزه لسمر

ها در تیتیار  باجد که تطیهاتی تز تین لسمر اد( می در ۲1ترکمنستان )

 ها تهتماد کند. ی تیرتنی تفغانستان نیسر ف م بفر تسر به تطیهار دتده جده

بحرتن آ  در غر  تفغانستان: بع ی تافرتر نادرسر به ترتباط -۸

های  که ۀفیا تفغانستان دترتی آ فرتفتنی آ  در تفغانستان ف فد دترد 

تفتند در مقاب  ن ر یا دسترسی به بنادر آزتد یا بریی تز  سرجار تسر که می

تمتیازتر با کجفرهای همسایه تبادله جفد ف کدتم مجالی برتی کجفر تی اد 

نجفد. حدتل  در غر  تفغانستان نه تنیا تین تافرتر نادرسر تسر، بلاه 

ماندن یفد تین مناطق  زم تسر نیز ف فد ندترد. حدتل  آبی که برتی زنده 

تنض آبی  یان، تنیا طی  ی پر رفد چیارمین حفزه ی هری برتی مثا  حفزه

اد تز آ  آن کاهض یافته تسر ف مطابق جایص  در ۵0سه دهه تییر 

مترماع  تحر تنض آبی  ۴0۷با سرتنه آ  سا نه « فالان ماری» یانی 

 جدید لرتر دترد.
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درپی  های پی سالی ۀان دتیلی ف مع یر ت تماهی: یجک  اجده بی-۹

ۀان دتیلی در مناطق غربی   اجده های تهظیم بی های تییر من ر به کتله سا 

تی در  تفتن تافر کرد که آ  در بستر رفدیانه کجفر جده تسر. چطفر می

که ساکنان تین   ریان دتجته باجد، حا  آن  ۀان غر  کجفر به سمر همسایه

های کجفر کنتر  ف  آ  باجند. تۀر آ  جان بی های زرتهتی جنه ف زمیندیار ت

ۀان دتده جفد، آینده تلتاادی ف ت تماهی کجفر  میار نجفد ف به همسایه

ً مناطق غربی کجفر با بحرتن  دی مفت ه جده که نتی ه آن  یافاا

…  کاری، تهتیاد، لاچا  ف رجد مفتد میدر ف ، بی مع یتی مانند میا رر

تندتزد، بلاه دتمنه آن کجفرهای  که نه تنیا تمنیر کجفر رت به یطر میتسر 

 سازد. همسایه رت متاثر می

تلتااد زرتهتی: تلتااد کجفر زرتهتی تسر. زرتهر هام  تالی -10

زتیی ف کاهض فقر در کجفر تسر. تفزتیض  رجد تلتاادی، تجتغا 

ستی جده ف د محاف ر زرتهتی باهث رجد تفلید، یدمار ف انایع پایین

جفد. در فتلع تین آ  تسر که تز طریق  چنین باهث اادرتر کجفر می هم

زرتهر ف مالدتری باهث پفیایی ف تحری ف ترزض تفزفده در سایر 

های یفد تسر ف  جفد. بنابرتین تفغانستان نیازمند آ  های تلتاادی می بیض

 دتجته باجد. تر تز آ  برتی کجفر تفتند من عر بیض فۀرفتی نمی ۀفنه دتد هی 

رتبه تیرتن بارها بندسازی  میار آ  مرزی تفسط تیرتن: مقامار هالی-11

در تفغانستان رت تیدیدی برتی کجفر یفد دتنسته ف تفغانستان رت متیم به 

تند؛ تما فتلعیر تین تسر که تفغانستان هنفز بندی برتی میار  میار آ  کرده

بند در حفزه  ۲۸سا  تییر ف کنتر  آ  ندترد. برتی مثا  تیرتن در چند 

لفم یاد   رفد که در دتی  تیرتن تز آن به هنفتن حفزه لره مجتری هری

چنین تهمار چندین بند  دید در مرحله مطالعاتی لرتر  جفد، سایته ف هم می

دترد. در نتی ه، تمام آ  حفزه مجتری تیرتن که لبیً به افرر طبیعی 

میار جده که تثرتر من ی  جد، کامیً  رفد می ی هری فترد رفدیانه

محیطی در مناطق نزدیک به مرز در دتی  تفغانستان یافااً با ی  زیسر

ۀفنه پاسیگفیی به  سارهای طبیعی تی اد کرده تسر ف هی  ها ف نمک تا  

 تند. تفغانستان ندتجته
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ماتکرتر: ن ک ماتکرتر به معنای به رسمیر جنایتن حق برتی طرفین -1۲

ۀی تین حق تسر. در حفزه  رتر برتی تعیین چگفنهماتکره تسر ف ماتک

با حمایر تینیای تیا ر متحده  1۹۷۳دریایی هلمند معاهده رسمی در سا  

ها  آبه هامفن تمریاا تم اء جده تسر ف هرۀفنه ماتکره  دید تحر نام حق

ها در سیم مجیص جده برتی تیرتن در تین  آبه هامفن کامیً تجتباه تسر. حق

ها تی اد  زیستی که برتی هامفن جام  جده تسر. مجایر محیط معاهده لبیً 

ها برتی آبیاری  های متعدد ف تنتقا  آ  آن جده تسر، د ی  همده آن ح ر چاه

ها هزتر هاتار زمین زرتهتی ف آ  آجامیدنی تفسط یفد تیرتن تسر. در  ده

د. ها هی  حقی ندترن رفد دتی  تفغانستان نیز تیرتنی حفزه دریایی هری

ی  ۀان تالی آ  رفدیانه  کننده دهد که تست اده مطالعار تارییی نجان می

ً در زمان سیی  رفد ساکنان هرتر بفده هری ها آ  ت افی تز  تند ف ارفا

جده تسر ف به طفر محدفد منطقه مرزی سریک آ   کجفر یارو می

جده تسر. تما هرتر به هنفتن  سیی  رت تفسط چند کانا  تست اده می

رفد تز ادها سا  لب  دترتی  کننده آ  هری ترین تست اده ترین ف میم یتال

های آبیاری تارییی تسر که تز آن به  ها ف  فی های ۀسترده تز کانا  جباه

ی  ۀیرد. تست اده ها یاد جده ف تا حا  تز آن تست اده افرر می هنفتن بلفی

ریز  های آ  های ۀاجته تساک تقسیمار آ  حفزه تارییی تز آ  در طی لرن

 زند. مجتری بین کجفرها رت رلم می

تر تز هر چیز دیگر تین رفزها  که تمدن ف بقای غر  کجفر بیض در آیر تین

یجک دریاهای آن  ریان دترد.  فتبسته به مقدتر آبی تسر که در بستر نیمه

های پیاپی تدتمه پیدت کند ف برتی میار، کنتر  ف مدیریر آ   سالی تۀر یجک

ی  امع افرر نگیرد، تین  غرتفیا یفد به سمر مرت تدری ی ریز برنامه

رفی تفغانستان در تین  های متعدد پیض پیض یفتهد رفر. با تف ه به چالض

جدن جرتیط متفتزن، مستق  ف م زت، هرۀفنه   مقطع زمانی ف بدفن فرتهم

ماتکره ف تفتفق تحتمالی حتا تز نفا تبتدتیی آن رفی آ  در سند  امع 

مااری میان تفغانستان ف تیرتن کامیً تجتباه بفده ف منافع رتهبردی ه

 سازد. مدر کجفر رت با یطر غیرلاب   برتن مفت ه می طف نی

 



سرگذشت سیستان و رود هیرمند        465 

 

 وموانع در راه اعمار آن فراهبند بخش آباد 
اسم رودي كه از ميان آن مي گذرد ه وادي فراه كه مانند وادي هيرمند ب

وف كشور بشمار مي رود كه يكي از وادي هاي زرخيز و معراست،مشهور 

سروي مقدماتي در مورد خاك و وسعت و نوعيت خاك و مقادير آب و وضع 

توپوگرافي و امكانات آبياري و توسعه زراعت در آن قبالً در طي پالن 

 ً هزار جريب زمين 300انكشافي دوم و سوم كشور صورت گرفته و تقريبا

اين رقم را زمين هاي شوره فعالً ربع  .قابل زرع در آن سراغ داده شده است

تشكيل مي دهد كه آنهم بعد از احداث بندهاي ذخيره و اصالح سيستم آبياري و 

امكانات احداث سه بند  .اهكشي بدون شك براي بهره برداري آماده مي باشدز

فراه مطالعه شده كه رودذخيره در نقاط، بخش آباد علي كيناي و لشكرگاه بر 

كيلومتري شمال شهر فراه از نگاه تهيه  9۶واقع در از آن جمله بند بخش آباد 

هزار 300آب كافي و هم از لحاظ نزديكي به ساحه وسيع زراعتي در حدود 

هزار كيلووات برق خيلي اقتصادي وانمود  3۴جريب زمين و توليد قوه 

به اساس احصائيه هاي دست داشته در حال حاضر مجموع  است. گرديده

وادي از يكصد هزار جريب زمين تجاوز نمي  ساحات تحت آبياري در اين

 كند كه آنهم به مضيقه كم آبي مواجه مي باشد.

به منظور انكشاف همه جانبه ساحه فراه مطالعات اقتصادي و تخنيكي در 

روي دست گرفته شد  13۵۴چوكات ماستر پالن انكشاف منطقه فراه در سال 

براساس اين  .يد(تكميل گرد 13۵۵)كه اين مطالعات در نيمه دوم سال 

 2/1و معاونين آن طور اوسط به اندازه  رود مطالعات جريان ساالنه فراه

ميليارد متر مكعب تخمين شده است و قسمت اعظم جريان آب در ماه هاي 

هكتار اراضي قابل 8۵000از جمله  .ل بهار صورت مي گيردايزمستان و او

 ساالنه در يك ساحه زراعت كه از نگاه كيفيت خاك مساعد خوانده شده فعالً 

قسمت بزرگ اراضي به زرع  .هكتار زراعت صورت مي گيرد 3۴000

 .حبوبات اختصاص داده شده و سهم نباتات صنعتي بسيار كوچك است 
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 فراه رود در نزدیک بخش آباد

هدف اساسي پروژه انكشاف فراه رود عبارت است از افزايش  عايدات 

م آبياري و توسعه آن و ارتقاي سطح ساكنين منطقه از طريق اصالح سيست

مطالعات  ميباشد. استخدام و تاسيس صنايع زراعتي و بهبود خدمات اجتماعي

مقدماتي نشان مي دهد كه در مرحله ابتدايي ساختمان بند بخش آباد مساعد 

هزار هكتار ميسر  7/۶0بوده و با احداث آن امكان تنظيم آب در يك ساحه 

هكتار  21۶00هكتار در مركز فراه و 13000ملر شاوساحه مذك .خواهد شد

هكتار در ساير نواحي عنعنوي ميباشد. ساختمان  2۶100در نوبهار و

هكتار زمين  2۶100بندبخش آباد سبب خواهد شد تا شرايط آبياري در ساحه 

هكتار در فراه و  13000عنعنوي بهبود يافته و آبياري عصري در ساحه 

 گردد. هكتار در نوبهار مساعد 21۶00

پروگرام فزيكي پروژه فراه رود در مرحله اول قرار آتي پيشيني شده 

ميليون متر  ۵70ساختمان بند ذخيره بخش آباد به ظرفيت قابل استفاده  :بود

متر و طول قسمت فوقاني آن به  80ارتفاع بند از تهداب باندازه  ،مكعب

ه برق به كيلومتر سرك و ساختمان دستگا ۴0ساختمان ،متر 2۶۵اندازه 

 ميگاوات و تمديد لين انتقال به نواحي زراعتي و شهري . 19ظرفيت ناصبه 

ساختمان بند آب گردان در كنيسك و ساختمان شبكه هاي فابريكه لبلبو و 

هزار تن .قيمت مجموعي ساختمان هاي  1۵فابريكه حالجي پخته به ظرفيت 

نايع حالجي با آبياري بشمول سرك و دستگاه برق ولين انتقال و احداث ص
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توليد شكر و قيمت آباد كردن زمين و احداث سيستم آبياري و دريناژ در ساحه 

مليارد افغاني تخمين شده بود، نرخ بهره  09/7هزار هكتار باندازه  7/۶0

فيصدومفاد خالص ساالنه آن بعد از تكميل پروژه به  3/13اقتصادي پروژه 

 مليارد افغاني حساب شده است. ۴/1اندازه 

در مرحله دوم امكان احداث بند ذخيره آب در لشكرگاه موجود بوده كه 

هكتار زمين آبياري خواهد شد و بر عالوه  8۴000با تكميل آن تمام ساحه 

هزار كيلو وات فراهم خواهد گرديد. 32احداث دستگاه دوم برق به ظرفيت 
 1

 

 

 ب بخش اباددراه تکمیل بند آ  موانع

 در ميگويند: هفتاد هرات واليت آبي منابع و آب تنظيم رياست مسؤالن

 به ای استفاده هيچ بدون کشور، غربی های واليت در جاری های آب صد

 دريا آب حاضر به سخن ديگردرحال  .گردد می سرازير همسايه کشورهای

 و ايران كشورهاي به استفاده، بدون باالمرغاب  و رود  فراه هريرود، هاي

  .شود مي سرازير تركمنستان

 آباد بخش آبی بند برق باالی مکرر حمالت گويند می فراه واليت   در مقامات

 ای پروژه اجرای از ممانعت  برای   کشورهای همسايه  سوی از است تالشی

 آخرين در .داشت خواهد   مهمی نقش منطقه در آب تهيه و برق توليد برای که

 خاک ولسوالی   در را پروژه انجينران از تن دو ناشناخته مسلح افراد مورد، 

  شد کشته انجينران از يکی. کردند اختطاف  2010نوامبر2۶ بتاريخ سفيد

   .  گرديد آزاد امريکايی دالر هزار 100 بدل در دومی انجينرو 

 يک مذکور حمله که کرد ادعا فراه والی معاون رسولی، يونس محمد

. باشد می افغانستان انکشافی های فعاليت  در اخالل قصد   به سياسی برخورد

 تالش آباد  بخش برق بند اعمار کار در اخالل   برای خارجی عناصر": گفت او

 سال در ".ندهد نشان تمايل   پروژه اجرای برای شرکتی هيچ تا کنند، می

 ولسوالی   در را پروژه ابتدايی سروی هندی  انجينران که زمانی ،2008

  بينی پيش آنان  انداختند، براه توالي مرکز کيلومتری 110 واقع باالبلوک

 زمينه و گرفت خواهد بر در را سال سه پروژه اين تکميل کار که کردند 

                                                 
1

 . ۱۷6جلد اول ص  ۱36۱الي  ۱355سال  ،پالن هفت ساله انكشاف اقتصادي و اجتماعي افغانستان - 
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 دليل به اعمار کار اما. ساخت خواهد مساعد را زمين هکتار    هزار8۴0 کشت

 فراه والی معاونبگفته .است  شده متوقف مکرر   طور به امنيتی های نگرانی

 حمله پروژه  محل نزديک تالشی   پوسته باالی ها يشهمل ،2009 مارچ ماه در

 (   افغانستان گران 2011/ 10/3) .کشتند را پوليس تن 12 تعداد و کرده

های سیاسی ف تمنیتی کجفر ف فرماندهان نظامی نراتف بارهرا تیررتن  مقام

تنررد. معاررفم سررتانازی، رمرریک همررفمی  رت مررتیم برره حمایررر تز طالبرران کرده

کجرفر لفی درستیزترفزترر دفاا ملی نستان ف جری  ی تلی، تمنیر ملی تفغا

تنرد کره تیررتن تز طالبران حمایرر نظرامی ف مرالی  ها ۀ ته در مااحبه برا رسرانه

کند. آا  نن  ف هار  جاه  یان، فتلیان پیجرین فررته نیرز در ماراحبه  می

فررتد ها در دتی  یرای یرفد بره ت تند که تیرتن با تی اد تردفۀاه ها ۀ ته با رسانه

 دهد. تین ۀرفه آمفزض نظامی می

تیرررتن ممانعررر تزتهمررار  بنررد سررلما درف یررر  یارری دیگررر تزمرردتییر

هرتر بفده تسر که به هنفتن بزرۀترین پرفده زیر بنایی تفغانستان در دفره 

ریاسررر  میررفری دتفد یرران طرررح ریررزی جررد فکجفرهندفسررتان متعیررد برره 

رخ دتد،  ۵۷بفد که کفدتای ثفرکارض پیض رفته  ٪ ۲۵سایتن آن جده بفد ف 

مرراه ۲۵در بررا یره  فکررار تهمررار بنررد تز سررفی میال رران ردیررم متفلرر  ۀردیررد.

د  تیررن بنررد بررف. لرررتر غازجرردآ سررلمابنررد م رردد ض کارتهمار1۳۸۶ حررفر سررا  

هنرردتز مرردری کمایررای «فتبارراک»سررا  تفسررط جرررکر سررایتمانی  4ظررر  

سه  چندین بار بره د یر  سایته جفد، تما تین پرف تناجافی کجفر دفسر هند 

سرال 9بعرد از حردود کجفرهمسایه  تیرتن  بره تعفیرق تفتراد . تزسفی ناتمنی ف 

، طرررح احرداث بخررش هررای  عمردۀ بنررد سررلما در ولسرروال   م بررا وقفره هرراأکرار تررو

عمليرات 7/201۵/ 27چشت هرات، از سوی هندوستان به اتمرام رسريد و روز

 300روژه بنررد سررلما بامصرررف ی ايررن بنررد بررزرگ آبرری آغرراز گرديررد. پرريرررگآب

ميگرراوات  ۴2ميليررون دالررر از سرروی هندوسررتان اعمررار شررده و افررزون برتوليررد 

 هزار هکتار زمين را دارد. 80برق، امکان آبياری 

 پایان کتاب
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 فهرست عمومی مآخذ کتاب

 

 ، کابل۱3۴۶غالم محمد غبار، طبع  افغانستان در مسیر تاریخ، تألیف میر -

 جلد(2پنج قرن اخیر، تالیف میرمحمدصدیق فرهنگ، چاپ عرفان مشهد) افغانستان در -

 ۱3۸9داکتر حسن شرق،تاسیس وتخریب نخشتین جمهوری افغانستان،چاپ سوم، -

 20۱۷داکتر حسن شرق،کودتای پنجم،چاپ امریکا، -

 جلد( ۸، )۱9محمود محمود،تاریخ روابط سیاسی ایران وانگلیس درقرن  -

 ۱366( باهتمام غالم على رئیس الذاکرین. تهران، 2 جلد) جى.، پى.تیت. سیستان- 

  . ۱3۷0زاد سروان سیستان، غالم على رئیس الذاکرین. مشهد ،  -

 ،۱364لکهارت ، انقراض سلسله صفویه، ترجمه عماد، چاپ  -

  ، میرزا مهدیخان استرابادب ، چاپ تهران جهانکشاب نادرب  - 

  جلد، چاپ مسکو  3، محمدکاظم ، نامه عالم آراب نادرب -

 ، پشاور۱3۷9محمودالحسینی، تاریخ احمدشاهی، چاپ  -

،مجله سخن،  ۱9سید محمدعلى جمالزاده ، یک سند تاریخى در باره سیستان قرن  -

  ۱343آذرماه 

 جلد2، ۱336پرسى سایکس، ده هزار میل در ایران،ترجمه حسین سعادت نورب،  -

 ش ۱32۷افغانستان، ،طبع احمد توكلي، روابط سیاسي ایران و  -

 ، تهران،۱3۷۸دکترحسن احمدی، جغرافیای تاریخی سیستان ،-

 20۱2داکترحنان روستائی: سرنوشت زار پروژۀ آبیاری نیمروز، افغان جرمن آنالین، -

 20۱۱رحمت آریا، عبدالرحمن خان، امیر آهنین،افغان جرمن انالین فبروری   -

 ،امریکا۱999گ نو در آسیای میانه، چاپ احمدرشید، طالبان ، نفت وبازی بزر -

 . ۸5روابط سیاسی ایران و افغانستان از احمد توکلی ص  -

 20۱0از وحید مژده، افغان جرمن آنالین،سال -افغانستان وایرانروابط سیاسی  -  

 ، چاپ دوم،چاپ تهران2پرسی یکس ،تاریخ ایران ،جلد  -

امی ترجمه عبدالوهاب فنائی چاپ افغانستان و هند برتانوی از اصغر حسن بلگر -

 . ۱36۱اکادمی علوم افغانستان 

 میراث خوار استعمار، از دکترمهدی بهار،چاپ تهران -

 ی،دمشرق په آسمان کی دمغرب ستوری،چاپ پشاورږت پوهاند حبیب هللا  -

 ۱32۸راپورکمیسیون مصب رودهیرمند، چاپ کابل 

 ،تهران ۱330مهندس محمدعلی مخبر، مرزهای ایران،چاپ  -
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 ۱35۱کتاب سفید در مورد سوابق موضوع آب هیرمند،طبع کابل  -  

 ،چاپ ایران 2جغرافیای مفصل ایران از مسعود کیهان، ج  -

 ش۱3۱4تاریخ سیستان،تصحی  وتحشیه ملک شعرا بهار،   -

خورشیدی،  ۱330بهمن  ۱9جواد محمدی خمک سکائی سیستانی، سیستان ورویداد -

 ۱393تهران 

،چاپ اکادمی علوم ۱9۷3تا  ۱۷4۷ی، سرگذشت سیستان ورودهیرمند از سیستان-

 ش ۱369افغانستان، 

وزارت پالن جمهوری افغانستان : پالن هفت سالۀ انکشاف اقتصادی و اجتماعی -

 ۱36۱ـ  ۱355افغانستان، 

پورتال افغان جرمن آنالین، مقاله داکتر کاظم) بر رسی تحلیلی معاهده آب هلمند بین -

 ۱۷ -۱3تان وایران( بخش افغانس

پورتال افغان جرمن آنالین، مقاله حال زار پروژه زراعت وآبیاری در نیمروز، بقلم -

 داکتر حنان روستائی

 دجله و فرات قانونی استد یا  سد سازی ترکیه روی رودهای بی بی سی فارسی،آ -

 :بهمن آقایی، متخصص حقوق بین الدول بقلم 

(http://www.bbc.com/persian/iran-features-40۸۷3230) 

 های مشترک را خشکانده است( رویه، آب ایران با استفاده بی :(۱۷/۷/20۱۷) بی بی سی،

کجکی تا بند سلما"، بقلم  ازبندمقاله "،۱395جوزای  ۱5روزنامه هشت صب ، مورخ -

  فردوس

امضای  ،مقاله "رویدادهای تاریخی پس از۱396ثور26صب  ،مورخ  ۸وزنامه ر -

 معاهده آب رود هلمند" به قلم  انجنیر سلطان محمود محمودی.

، مقاله فرهاد حقیار، بمناسبت افتتاح فازسوم ۱396ثور 2صب  ،مورخ  ۸روزنامه  -

 کار بندکمال در نیمروز 

جوزا  2۱) یكشنبه ه :در مورد بندکمال خان،مقال.رسانۀ کلید گروپ، سیدخالد مجروح  -

  (20۱2جون۱0/ ۱39۱

در مورد سیستان  مطالب دلچسپی را ثبت کرده اند  درزبان انگلیسی  ذیل کتب ومجالت 

که مورد استفادۀ وسیع اقای محمودمحمود در کتاب )تاریخ روابط سیاسی ایران 

ی سیستان یا سفر با جغرافیای تاریخ»میالدی(، ودر کتاب  ۱9وانگلیس در قرن 

 از قبیل: ،، تدوین دکتر سیداحمداحمدی بدانها استناد شده اند«سفرنامه ها

۱-Seistan(Tourist Brochure on South Western Afghanistan) 

Lashkergah.   Afghanistan,۱9۷2 

-G.P.Tate.The Frontiers of Baluchistan.London.۱909  2 

http://www.bbc.com/persian/iran-features-40873230
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 3-G.P.Tate -Seistan(A.Memoire on -

History,Geograpgy,Ruins, and People,    Calcatta,۱9۱0  

G.P.Tate-Cions and Seals collected in Seistan.london,۱9۱0 

  5-International Commission for Irrigation and Drainage     

Bulten,July ۱9۷4 

6- Ali.Mohammad.”AshortHistoryoftheHelmandValley”

Afghankstan Magazine.No.۱, ۱955 

۷- Annandale,N.,and H.G.Carter.”Notes on the Vegetation

of Seistan. Journal and Peoc.Asiatic  Soc. Bengal.new 

series,vol.۱5 

   ۸-Conolly,Edward.”Sketch of the Physical Geography of

Seistan.”JournaloftheAsiaticSosciety,No.۱30,vol.9.pt.2,    

,p.۷۱0-۷26.  .۱940 

9-The Arcgaeolgy of Afghanistan (from eaeliest times to the 

Timorid period) by,F.R.Allchin and Hammund.۱9۷۸  

۱0-Fairservis, Walter A.,Jr.Preliminary Report on the 

Prehistoric ,Archaeolgy of the Afghan-Beluchi Areas 

American Museum s, .Novitate,no.۱5۸۷.۱952 

۱۱-Future Archaeolgical Reserch in Afghanistan 

Soutwestern. Jour.Antrop.,vol.9.no2  

۱2-  Archeological Studies in the Seistan Basin of    

Southwestern Afghanistan and Eastern Iran. Antropological 

Paper of the American 

Museum of Natural history.vol.4۸.pt.۱.NewYork:۱96۱ 

East and West, vol.۱6,Nos ,۱-2, .۱966, -۱4 

 ۱5-Vol.22,No.4,۱9۷0,Vol.2۱,Nos.۱-2 ۱9۷0.Vol ,22,Nos  .3-

4. ,۱9۷2.Vol.۱۸-Nos.۱-2(۱96۸ ) 

     ۱6-Travels in Baluchistan  and Sind ,by Sir Henry 

Patinger.۱۸۱6  

  ۱۷-A Discrption of the Country  of  Seistan , By  R.Leech,۱۸44      
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 صفحه چهارم جلد کتاب
 نیمروز -۱93۸ :ندید اکادمیسین محمداعظم سیستانیکا
 

قرن  ۸0دردهه اکادمی علوم افغانستان علمی  عضو 

،در زمینه تاریخ وجامعه شناسی ونظام گذشته

 زمینداری در افغانستان ، صاحب تالیفات بسیار

  عبارت اند   از:  شبرخی از تالیفات. میباشد

 4)  حماسه ها سیستان ، سرزمین ماسه هاو -* 

 -م ۱9۸5افغانستان ،کابل   طبع اکادمى علومجلد(

۱9۸9          

قرن  ۷0مسالۀ اصالحات ارضی در افغانستان دهۀ  -*

                         ،ش ۱390اکادمی علوم چاپ ،20

مالکیت ارضى و جنبشهاب دهقانى درخراسان  -* 

قرون وسطى، چاپ اکادمى علوم افغانستان، 

                                      گیسال ۷0سیستانی در سن                                      م.۱9۸3= ۱362کابل

 ۱990اکادمی علوم ،کابل  (،۱9۷۸-۱۷4۷)سرگذشت سیستان و رود هیرمند -*

 م ۱9۸9=۱36۸علوم افغانستان،  مردم شناسى سیستان ، طبع اکادمى -*

 ، سوئد ۱996مقدمه یى بر کودتاب ثور وپیامدهاب آن در افغانستان ،چاپ  -*

 پیشاور 2005وپاشی دولت صفویه در ایران ، چاپ وفر رستاخیزقندهار -*

 پشاور 200۴عالمه محمودطرزب ، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ،  -*

 200۷ظهور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی،چاپ پشاور،  -*

 پشاور 20۱3نقش تاریخی وزیر فت  خان در دولت سدوزائی افغانستان،چاپ-*

 ، پشاور20۱4،چاپ دانش، سلطنت پشتونها در هند -*

 ش۱39۱م/ 20۱2دانش،انتشارات سیمای امیر آهنین در تاج التواریخ، -*

 20۱۷ش/۱396تاریخ چیست و مورخ کیستد انتشارات دانش، کابل  -*

 ش۱394م/20۱5سه وتاریخ ،چاپ دانش،سیمای زن افغان در حما -*

 20۱۱،حماسۀ قیامها)یادوقرن مبارزه برای آزادی(،انتشارات دانش -*

 2020طن وحب وطن ازنظرعالمه محمودطرزی،افغان جرمن انالین و -*

 202۱خان واهمیت اجتماعی واقتصادی ان،افغان جرمن آنالین،بندکمال -*


